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Este trabalho pretende fazer uma avaliação no ensino de Ética Médica nas escolas 
médicas de Salvador-Bahia, propondo elementos contributivos para a humanização da 
Medicina, através da análise das alterações introduzidas no currículo e na abordagem 
metodológica.� A justificativa do tema é conseqüente à demanda da sociedade 
contemporânea que clama pela ³KXPDQL]DomR´ dos médicos e da medicina. A evolução 
técnico-científica gerou uma gama de exames e procedimentos, dando um novo 
direcionamento à medicina científica ocidental contemporânea, afastando o médico da arte 
de curar. Este modelo não deve evoluir para o distanciamento da relação médico-paciente e 
sim para ser um auxílio diagnóstico e terapêutico. A pesquisa bibliográfica foi realizada 
através da utilização de livros-texto e de artigos publicados em revistas indexadas, que 
gerou o referencial teórico. Este material foi dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo 
foi abordada a conceituação de termos utilizados na área, como: ética, moral, deontologia, 
diceologia e ética médica. O segundo, foi dedicado à Bioética, com a contextualização, o 
histórico, os princípios e tendências. O terceiro abordou os códigos de ética e os códigos de 
ética médica. O quarto foi dedicado ao ensino, o ensino brasileiro a época da criação das 
escolas médicas e o ensino médico, com as principais reformas curriculares. O quinto 
capítulo, foi dedicado ao ensino de Ética Médica, através de questionamento de como, por 
que, quando, quem deve ensinar e como avaliar. Foi ainda realizada uma pesquisa 
documental e um levantamento através de análise quantitativa, utilizando questionários para 
os discentes e uma avaliação qualitativa, através de entrevistas para os docentes. O 
trabalho foi concluído com a percepção que muito ainda precisa ser transformado para que 
o ensino seja eficaz na transmissão de valores. 

 

 

3DODYUDV�FKDYH: Ética Médica; Ensino de Ética Médica; Avaliação de Ética Médica; 
Ensino de Bioética; Códigos de Ética Médica 
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This work has intend to do an evaluation of Medical´s Ethic teaching in the medical 
schools in Salvador-Bahia-Brasil, and suggesting contributive elements for the Medicine 
humanization, through the analyzes of the alterations that had be introduced in the 
curriculum and in the methodological approach. The justification for the theme is consequent 
of the contemporary society that claims for the humanization of medical and medicine. The 
scientific technological evolution produced amount of exams and procedures, giving a new 
direction to scientific contemporary occidental medicine keeping away the medical from the 
art of the cure. This model doesn’t have to evolve for the keep away of the relationship 
between medical and patients, but be a diagnostic and therapeutic assistance.  The 
bibliographical research was carrying by the utilization of textual books and published articles 
in indexed journals, which produced the theoretical reference. This material has been divided 
in five chapters. In the first one was approached by the conceptualization of expressions 
used in the area like: ethic, moral, deontology, dutys�   and medical ethic. The second was 
dedicated to Bioethics, with the contextualization, the historic, principles and tendencies. The 
third chapter approached the ethics codes and the medical ethics codes. The fourth was 
dedicated to the teaching, brazilin teaching at the time of creation of medical schools and 
medical teaching, with the mains curriculums reforms.  The fifth chapter, was dedicated to 
the teaching of Medical Ethics, inquiring how, why, when and who must teach and evaluate. 
Was yet did a documental research and a survey through quantitative analyses, using 
questionnaires for the students and a qualitative estimate, through by interview for the 
lecturers.  This work was concluded with the understanding that much has to be transformed 
in order to the teaching will be effective in the communication of values.  
 
.H\�ZRUGV� Medical Ethic; Medical Ethic teaching; Medical Ethic evaluation; Bioethic 
teaching; Medical Ethic codes. 
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O projeto de pesquisa pelo qual fomos aprovados na seleção de 

Mestrado na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em maio 

de 2003, propunha analisar as Disciplinas de Ética Médica e Bioética, nas Escolas 

Médicas brasileiras. O objetivo do trabalho era um levantamento de dados que 

pudessem caracterizar a disciplina, tais como: bases filosóficas; metodologia de 

ensino; conteúdo programático; carga horária; objetivos; docentes; o semestre no 

qual a disciplina está inserida; etc. Dentro desta busca, ainda tínhamos 

programado a pesquisa dos cursos que incluíam a dramatização como recurso 

metodológico e didático. 

A proximidade com o ensino da Disciplina de Ética Médica, tanto na 

Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB), da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), quanto na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), da 

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC), nos levaram a 

questionar o desempenho deste trabalho. Surgiu então, a necessidade de 

aprofundar os conhecimentos deste ensino, através de um levantamento de suas 

características desde a sua criação e da análise das alterações introduzidas no 

currículo e na abordagem metodológica deste trabalho.  

Outro entrave que nos fez reestruturar o estudo diz respeito ao tempo 

de execução e conclusão, exigidos aos mestrandos pelos órgãos disciplinadores e 
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organizadores dos projetos de pós-graduação. Fomos sinalizados a fazer um 

aprofundamento do foco de estudo com a diminuição de sua extensão, pelos 

professores da área, que consideraram o projeto extremamente extenso e 

impossível de ser executado em vinte e quatro meses, tempo estabelecido para o 

término e apresentação da defesa de dissertação.  

Pesquisas e leituras adicionais (MUÑOZ, 2003; SÁ JR, 2003; D’ÁVILA, 

2002; GRISARD, 2002; MARCONDES, 2001; CORRÊA, 2000; GOLDIE, 2000; 

SEGRE, 2000;  COHEN, 1999; MIYASAKA, 1999; NICHOLAS, 1999; HOSSNE, 

1998;) nos levaram a constatação que muitos conceitos precisavam ser revistos 

porque a disciplina se origina e se embasa em questões filosóficas, não rotineiras 

no currículo da graduação em Medicina. Além disso, o ensino de Ética Médica 

encontrou resistência nas faculdades, sendo subjugado a pequenas cargas 

horárias de cunho não obrigatório, não recebendo a necessária importância, tanto 

do corpo docente quanto do alunado (MILES et al., 1989; LOVETT & 

SEEDHOUSE, DSXG PARKER, 1997:305-10). Como matéria, a Ética Médica se 

propõe a desenvolver no aluno valores, perspectivas sociais e habilidades, 

ensinando os aspectos éticos e humanísticos da profissão médica, propiciando a 

investigação e a afirmação a cerca dos preceitos morais individuais e 

profissionais, possibilitando o embasamento de um conhecimento geral de 

filosofia, sociologia e direito, além de auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

específicas para tal e a aplicação desses conhecimentos à clinica. Não se 

limitando a transmissão de procedimentos e valores, permeados de cordialidade, 

entre professores e estudantes, reinante até então (GOLDIE, 2000:489-97). 
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Outra ponderação partiu da observação que tivemos oportunidade de 

realizar enquanto Conselheira do Conselho Regional de Medicina da Bahia 

(CREMEB), que recebe inúmeras denúncias contra médicos, demonstrando que a 

sociedade clama pela ³KXPDQL]DomR´ dos médicos e da Medicina. A justificativa da 

escolha do tema é portanto, conseqüente desta reflexão. Segundo Pereira 

(1985:185): ³2� KXPDQLVPR� TXH� p� FDSD]� GH� ID]HU� GR� PpGLFR� QmR� XP� WpFQLFR�
HVSHFLDOL]DGR� QD� PiTXLQD� KXPDQD�� PDV� XP� VHU� TXH� FRPSUHHQGH� D� LQWHJUDomR�
SHUIHLWD�HQWUH�D�PDWpULD�H�R�HVStULWR´. A partir dessas reflexões resolvemos fazer 

uma pesquisa bibliográfica para a conceituação de terminologias utilizadas na 

disciplina, além do aprofundamento nos temas que sustentam seu conteúdo 

programático da disciplina, para que de forma mais clara pudéssemos fazer uma 

análise de sua formatação. 

Desse modo, nosso interesse passou a ser o entendimento de como se 

deu o processo de criação, construção e evolução da Disciplina de Ética Médica 

nas Escolas Médicas (EM) geograficamente localizadas na cidade de Salvador-

Bahia, Brasil, através de uma avaliação de seu ensino. A mais antiga das duas EM 

é a Faculdade de Medicina da Bahia, fundada com a chegada da família real ao 

Brasil e pertencente à Universidade Federal da Bahia (FAMEB-UFBA), sendo uma 

faculdade pública contando atualmente com 960 estudantes distribuídos em 12 

semestres. A segunda escola criada na Bahia é a Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública (EBMSP), que  está completando 50 anos e atualmente comporta 

1.200 graduandos, também distribuídos em 12 semestres. Esta EM é privada e 

sua mantenedora é a Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências 

(FBDC). 
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Várias questões são norteadoras do nosso estudo, demonstrando 

algumas categorias que pretendemos analisar para posteriormente propormos 

mudanças se encontrarmos esta possibilidade. É possível ensinar este tipo de 

competência? É possível ensinar Ética Médica? Para que ensinar? Como ensinar? 

Quando ensinar? Quem deve ensinar? Qual o conteúdo deve ser abordado? 

Quais competências e habilidades devem ser trabalhadas? Como avaliar as 

competências e habilidades da disciplina? Toda esta análise resultou no 

entendimento de formatar o trabalho utilizando várias abordagens metodológicas 

que incluem pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamento através 

de questionários e entrevistas envolvendo os sujeitos sociais escolhidos. 

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu de forma clara o direito à 

saúde, através do artigo 196 que explicita: ³$�VD~GH�p�GLUHLWR�GH�WRGRV�H�GHYHU�GR�
(VWDGR��JDUDQWLGR�PHGLDQWH�SROtWLFDV�VRFLDLV�H�HFRQ{PLFDV�TXH�YLVHP�j� UHGXomR�
GR�ULVFR�GH�GRHQoD�H�GH�RXWURV�DJUDYRV�H�DR�DFHVVR�XQLYHUVDO�LJXDOLWiULR�jV�Do}HV�
H�VHUYLoRV�SDUD�VXD�SURPRomR�H�UHFXSHUDomR´��%5$6,/��&RQVWLWXLomR������������ 
obrigando aos órgãos públicos tornarem-se responsáveis e tomarem medidas 

cabíveis para que este direito seja de fato assegurado.  

Atualmente vivemos uma Medicina cuja evolução técnico-científica 

gerou uma gama de exames e procedimentos dando um novo direcionamento à 

Medicina científica ocidental contemporânea. Este modelo não deve evoluir para o 

distanciamento da relação médico-paciente e sim para ser um auxílio diagnóstico 

e terapêutico.   

É importante um olhar especial, é importante tratar com dedicação e 

cuidado, estabelecendo uma relação mais humanizada em que o paciente sinta-se 
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acolhido em toda sua amplitude, como ser bio-psico-social.  E para isso, faz-se 

necessário que as EM elaborem seu currículo incluindo disciplinas da área das 

ciências humanas que possibilitem outros aprendizados, que despertem a reflexão 

e permitam uma nova visão de mundo. Estes objetivos vão permitir que as EM 

formem profissionais com competências técnicas e humanísticas.  

Para atingir estes objetivos é imprescindível agregar valores, valores 

como: responsabilidade, respeito, solidariedade, humildade, honestidade, 

disciplina, justiça, equidade, bondade e beneficência. Estes valores formarão o 

perfil dos futuros médicos, os médicos que a sociedade almeja e que as EM 

pretendem formar para um mercado de trabalho tão carente de humanistas. Desta 

maneira, parece ser possível melhorar o relacionamento com os pacientes, 

familiares, colegas e com as equipes multidisciplinares de saúde, dos hospitais, 

clínicas e demais instituições de saúde.   

O trabalho nesta disciplina é norteado pelo aprendizado do saber-ser, 

saber se conduzir frente aos inúmeros problemas interpostos pela atividade 

profissional médica contemporânea. Esta aprendizagem é tão importante quanto o 

saber-fazer e o saber-saber, o conhecimento, que gera a boa formação técnica-

profissional. Através da possibilidade de refletir pode-se chegar à tomada de 

consciência para os aspectos sociais podendo gerar mudanças e transformações 

societárias, construindo uma sociedade mais justa e eqüitativa, formando a 

cidadania e através da sensibilização para os aspectos humanos, podem formar 

um pensamento mais crítico sobre o papel do médico na sua comunidade, assim 

como sua atitude frente a determinados dilemas éticos e morais.  
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O objetivo geral do trabalho é o levantamento das características do 

ensino da Disciplina de Ética Médica nas EM de Salvador, através da análise das 

alterações introduzidas no currículo e na abordagem metodológica.  

Entre os objetivos específicos da pesquisa, podemos ressaltar: 

pesquisar em que semestre o curso deve ser inserido e analisar se a mesma está 

adequada no primeiro ano; avaliar a carga horária do curso e pesquisar a 

necessidade de ampliação com a extensão para outros semestres;� investigar o 

número ideal de professores e qual deve ser a sua formação acadêmica;�
questionar a necessidade da presença de monitores durante as aulas, se 

efetivamente contribuem com as atividades da disciplina;�classificar a relevância 

da disciplina e comparar esta importância com as demais disciplinas da grade 

curricular; analisar o conteúdo programático do curso;� avaliar a abordagem 

metodológica do curso;� levantar os métodos de ensino que mais agradam e 

buscar novas possibilidades através de sugestões;� analisar os debates 

decorrentes das polêmicas geradas em sala de aula;� classificar os temas de 

Bioética em grau de importância;� analisar os métodos de avaliação do curso e 

solicitar sugestões; questionar a respeito das expectativas em relação ao curso;�
levantar opiniões, críticas e sugestões sobre a disciplina.  

O plano de dissertação da matriz teórica levantado através da pesquisa 

bibliográfica foi estruturado em cinco capítulos, todos referentes ao ensino de 

Ética Médica. O Capítulo I, eWLFD�0pGLFD�� FRQFHLWRV� H� LQWHUSUHWDo}HV mostra os 

embasamentos conceituais e diferenciais entre ética, moral, deontologia, 

diceologia e Ética Médica. Alguns autores (SEGRE, 2000; BENATAR, 1994; 

BARTON, 1984; entre outros) possibilitaram o entendimento sobre o tema de Ética 
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Médica. Agora, para compreender os conceitos sobre moral, ética, deontologia e 

diceologia, e partindo da premissa que ética não se aprende e sim se discute, 

pesquisamos em fontes filosóficas, etimológicas e sociológicas (BLACKBURN, 

1997;  OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996) tentando alinhavar todas estas classes 

de matrizes teóricas. 

No Capítulo II, %LRpWLFD, está descrito a evolução da cadeira de Bioética 

através de inicialmente de sua contextualização e origem através do entendimento 

de sua gênese tão recente e a ao mesmo tempo de tão rápida evolução. A 

abrangência da disciplina nas diversas áreas do conhecimento humano, 

principalmente nas ciências da vida, faz com que sua discussão e inserção sejam 

quase obrigatórias, demonstrando a pluralidade de opiniões. A seguir, tratamos 

dos seus  princípios e por fim, das suas tendências e matizes.  

No Capítulo III, &yGLJRV� GH� eWLFD, está exposta a construção dos 

códigos de conduta, seu contexto histórico cultural, através da análise da 

conjuntura de criação. Em linhas gerais está descrito sua evolução e a 

necessidade das relações sociais serem obrigadas a serem estabelecidas através 

de leis, resoluções e códigos de comportamento para uma convivência harmônica. 

Apresentaremos, ainda, a análise de alguns códigos de Ética Médica que 

pertencem a países escolhidos de forma aleatória, e finalizaremos com um estudo 

sobre os códigos de Ética Médica brasileiros, trazendo conceitos de paradigmas 

que estão embutidos nestes disciplinadores. 

No Capítulo IV, 2�(QVLQR�PpGLFR�QR�%UDVLO��RULJHQV�H� WUDQVIRUPDo}HV, 

estão relatadas o processo de análise através de um recorte histórico observando 

a trajetória deste ensino desde a criação das primeiras EM brasileiras, 
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principalmente a reforma Pombalina responsável por grandes transformações no 

ensino brasileiro. Fazemos também um estudo sobre as principais mudanças e 

reformas curriculares ocorridas no ensino médico brasileiro, como a reforma 

Flexner e os impactos criados por elas.  

No Capítulo V, 2�HQVLQR�GH�eWLFD�0pGLFD, está descrito a importância do 

mesmo através das controvérsias ao longo da história, utilizando diversos estudos 

e publicações a respeito do assunto. Fazemos uma avaliação de sua inserção na 

grade curricular, assim como o conteúdo de competências e habilidades geradas 

pela disciplina.  A escolha da metodologia ideal como: aulas magistrais; mesas-

redondas; discussão de casos; apresentação de seminários; etc.; e os relatos de 

diversas experiências na tentativa de buscar melhorar a relação ensino-

aprendizagem, são apresentados neste estudo. Descrevemos ainda, a diversidade 

de formas utilizadas e a experiência de muitas escolas, através da utilização da 

dramatização como metodologia didática. Por fim, discutimos o processo avaliativo 

utilizando a conceituação de diversos autores e fazemos uma investigação nas 

diversas EM e suas avaliações de rotina para podermos analisar algum método ou 

instrumento avaliativo mais adequado para a disciplina, possibilitando uma real 

averiguação do binômio ensino-aprendizagem. Encerramos o capítulo analisando 

a forma dos professores avaliarem os estudantes é extremamente difícil e muito 

discutida. Alguns modelos vêm sendo experimentados, porém, com muita 

dificuldade, pela complexidade do problema.  

Na 6tQWHVH� &RQFHLWXDO� está a avaliação da experiência de trabalhar 

com o referencial teórico relativo aos temas dos capítulos teóricos sugeridos no 

ensino de Ética Médica, especificamente nas EM estudadas. Analisaremos as 
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interjeições com o estudo proposto, procurando realizar uma síntese dos capítulos 

anteriores. 

Na 0HWRGRORJLD desenvolvemos os temas relativos à abordagem 

metodológica adotada, delineando a fundamentação metodológica relativa à 

abordagem de nossa pesquisa. Fazemos um apanhado relatando o local onde se 

desenvolveu o trabalho, as fontes documentais consultadas, a população, a 

amostra, os instrumentos e os procedimentos de coleta, o tratamento dos dados 

pesquisados e por fim os limites do estudo. 

Nos 5HVXOWDGRV, está a apresentação e análise dos dados coletados a 

partir dos instrumentos já citados, com o seu relativo tratamento e através de 

relatório. A avaliação quantitativa é apresentada através de tabelas e gráficos. 

Enquanto a análise qualitativa está demonstrada através da seleção dos discursos 

colhidos na história oral, analisando cada tópico que consideramos pertinente ser 

comentado.  

Na &RQFOXVmR, está a análise de todos os resultados depois de 

agrupados por pontos de convergência e divergência. Através de quadros 

explicativos explanamos as tendências e regularidades, assim como, as 

diferenças e igualdades. Finalmente, apontamos a relação entre os fatos 

verificados e a teoria, assim como, refletimos a relação entre os dados obtidos e 

as hipóteses anunciadas. Estas, poderão ser comprovadas e acreditamos que o 

mais importante é sinalizar para que se destinam, ou seja, como e para que estas 

informações podem ser utilizadas.   

Nas 5HIHUrQFLDV� encontram-se as fontes utilizadas para a pesquisa 

bibliográfica, para facilitar a identificação e a localização dos documentos 
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utilizados na pesquisa. Esta documentação está em ordem alfabética e  de acordo 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), divulgadas 

pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). 

No $SrQGLFH estão quatro documentos criados durante o trabalho. O 

Apêndice A compreende o consentimento livre e esclarecido, o Apêndice B é o 

roteiro das entrevistas, o Apêndice C é o questionário aplicado aos discentes e o 

Apêndice D é a carta solicitando permissão para a pesquisa documental nas EM 

estudadas.  

No $QH[R encontra-se o Anexo�A está o atual Código de Ética Médica, 

vigente desde 1988 em todo o território nacional.  

Espera-se que este estudo atenda aos objetivos propostos, através dos 

seus construtos descortinados nos capítulos que se seguem e possibilite que 

outros se desenvolvam a partir dos questionamentos que possam suscitar. 

Consideramos que o tema é instigante, envolvente e extremamente pertinente, em 

tempos cuja metanarrativa é o sistema capitalista, distante dos interesses do 

sujeito (des)encantado com as conquistas da tecno-ciência. 
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&DStWXOR�,�
eWLFD�0pGLFD��FRQFHLWRV�H�LQWHUSUHWDo}HV�

�
O trabalho que estamos iniciando e para o qual estamos nos propondo 

pretende delinear os postulados mais conhecidos e utilizados para definir Ética 

Médica. Partimos da premissa que antes de conceituar Ética Médica, 

necessitamos construir algumas referências sobre ética, moral, deontologia e 

diceologia, para posteriormente tentarmos conceituar Ética Médica. 

A dificuldade para encontrar tais elementos, ocorre a partir da 

percepção que estes pressupostos estão de certa forma imbricados e formatá-los 

é um trabalho extremamente complexo.   

As leituras de autores como: Segre (2000); Benatar (1994); Barton 

(1984) entre outros, trazem  alguns esclarecimentos sobre Ética Médica em si. 

Entretanto, para inserir os conceitos sobre moral e ética, além de deontologia e 

diceologia tivemos que recorrer a outras fontes como: dicionários de filosofia 

(BLACHBURN, 1997); de etimologia (CUNHA, 1986); além das fontes filosóficas. 

O dicionário do pensamento social do século XX (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 

1996) traz ainda importantes contribuições para o entendimento da rede de 

relações sociais, ao mesmo tempo dialógicas e heterogêneas. É possível se dar 

conta dos impactos da ideologia circulante na pluralidade de pensamento dentro 

do contexto da cultura contemporânea. 

Alinhavar todas estas classes de matrizes teóricas é o que aspiramos 

neste início de trabalho, sinalizando as dificuldades desta incursão. 
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���eWLFD�
 

Conceituar ética não é tarefa fácil, com suas múltiplas categorias e de 

acordo com a espacialidade, temporalidade e historicidade. Não temos a 

pretensão de fazer um aprofundamento na área filosófica, mas sim sistematizar os 

saberes viabilizando o entendimento dos conceitos, elencando as possibilidades 

de estudar os pressupostos fundamentais para a compreensão do tema. Nossa 

abordagem tenta fazer a tessitura das relações conceituais que são interpostas no 

exercício profissional médico através de sua conduta, analisando sua 

transdisciplinaridade, sustentabilidade e contextualidade sobre o assunto.   

Quando a ética começou e como se originou? Se referirmos à ética 

propriamente dita, L�H., ao estudo sistemático sobre os conceitos relativos ao bem 

e ao mal, podemos supor que a ética nasceu quando o ser humano começou a 

refletir como seria a melhor maneira de viver e conviver.  Este estágio reflexivo, 

provavelmente, iniciou-se após o desenvolvimento de algum tipo de moralidade 

nas sociedades humanas, na forma de padrões de comportamento de conduta 

certa e errada. 

A palavra ética, do latim pWKLFXV�e do grego pWKLNyV� etimologicamente é 

o ramo de conhecimento que estuda a conduta humana, estabelecendo os 

conceitos do bem e do mal, numa determinada sociedade em uma determinada 

época (CUNHA HW�DO., 1986:336). De acordo com McFaden (1961:164) a palavra 

ética deriva do grego HWKRV, que significa costume ou prática, maneira 

característica de agir nos atos deliberados do homem. 
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De acordo com o Dicionário de Filosofia (BLACKBURN, 1997:129) ética 

(do gr., HWKRV: caráter) é o estudo dos conceitos envolvidos no raciocínio prático: o 

bem, a ação correta, o dever, a obrigação, a virtude, a liberdade, a racionalidade, 

a escolha. É também o estudo de segunda ordem das características objetivas, 

subjetivas, relativas ou céticas que as afirmações feitas nesses termos possam 

apresentar. Pode também ser definida como os estudos dos juízos de apreciação 

que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do 

bem e do mal, seja de determinada sociedade (em determinada época), seja de 

modo absoluto.  

 

eWLFD�p�KiELWR��DUWH��GH�ID]HU�R�EHP��TXH�WRUQD�ERP�DTXLOR�TXH�p�
IHLWR�H�TXHP�R�IH] (PLATÃO, 428 a. C., DSXG ROSAS, 2004:1). 

 

Podemos constatar através desta citação que Platão só percebia ética 

relacionada com o bem, não integrava os dois conceitos antagônicos num 

pensamento único compondo a natureza humana.  

Já Aristóteles1 (384-350 a. C.) defende o conhecimento do mundo plural 

e variado em que vivemos. Sua ética se interpõe como um ramo da história natural 

dos seres humanos, revelando uma análise sutil das complexidades da motivação 

humana (BLACKBURN, 1997:256). 

No Dicionário do Pensamento Social no Século XX, Outhwaite; 

Bottomore (1996:278) descrevem ética como à avaliação normativa das ações e 

do caráter de indivíduos e de grupos sociais. Consubstanciam a ética utilitarista e 

                                                 
1 $ULVWyWHOHV� (384-322 a.C.) – Filósofo grego, considerado figura central no pensamento ético e metafísico 
(COLLINSON, 2004:42-49). 
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a ética baseada em direitos. O utilitarismo2 clássico tem dois componentes: o 

consequencialismo3 – a justeza de uma ação deve ser julgada por suas 

conseqüências; e o hedonismo4 – a única coisa boa seria a felicidade, concebida 

como prazer e ausência de dor. Já a ética baseada em direitos prioriza os 

princípios da justiça, diferentemente do utilitarismo que trata como derivativos. Há 

um conflito entre as perspectivas éticas utilitária e baseadas em direito, 

dominando o debate teórico e extrapolando para as políticas de ação.  

Estes autores relacionam o juízo de valores com o bem e o mal, com as 

escolhas individuais. Esta idéia nos traz a compreensão que previamente ocorre à 

formação dos primeiros e a partir deste fundante o sujeito ou ator da ação decide, 

escolhe sua ação, baseado em seu sistema de valores internos. 

Segundo Lopes (1980:46) ética, de modo técnico, é a ciência que 

estuda a moralidade dos atos humanos, exercidos à luz da razão e de modo 

específico: 

a) é uma ciência, um sistema de conhecimentos, estabelecidos 

claramente e baseados em princípios comprovados; 

b) é uma ciência natural, pois se norteia pela razão natural do ser 

humano; 

c) é uma ciência prática e normativa. 

                                                 
2 8WLOLWDULVPR – teoria ética proposta por Bentham et al. Que responde as questões em termos de 
maximização da utilidade ou da felicidade (BLACHBURN, 1997:396). 
3 &RQVHTXHQFLDOLPR – a idéia de que o valor de uma ação provem inteiramente do valor de suas 
conseqüências (BLACHBURN, 1997:73). 
4  +HGRQLVPR�– busca do prazer próprio como um fim em si. Em ética é a perspectiva de que essa busca é a 
própria finalidade de toda ação (BLACHBURN, 1997:178). 
 



 

 

15 

Zajdsznajder (1993:16-17) classifica como os espaços da ética as 

seguintes categorias: da atividade humana propriamente dita; da reflexão ética; 

das normas ou códigos; dos conceitos éticos; das teorias éticas. 

Da atividade humana propriamente dita, trata-se do ato em si, ou seja, é 

relativa a nossa escolha. A escolha entre o bem e o mal. Este é o espaço de base, 

é o plano que se colocam as divisões interiores e os sentimentos. 

O segundo item trata da reflexão ética. Este espaço é um subconjunto 

do anterior. É o espaço em que examinamos as questões que estão em jogo, 

justificando nossas atitudes. 

O espaço das normas ou códigos é o do discurso e das instituições 

sociais em que se afirmam os deveres e as expectativas. São normas que 

permitem o distanciamento daquelas de natureza mais universal. 

A quarta categoria trata dos conceitos éticos que se constituem o 

universo dos três espaços assinalados anteriormente. São conceitos de natureza  

teórica e ao mesmo tempo prática. 

As teorias éticas são elaborações filosóficas que se encaminham na 

elucidação da natureza da situação ética, na elucidação conceitual e nos 

questionamentos. 

Acreditamos que a terceira categoria é a que mais se aproxima do tema 

relacionado à Disciplina de Ética Médica, porque trata da normatização de 

condutas. 

A ética retrata o acordo entre a consciência e os preceitos consagrados. 

Seria uma avaliação acerca dos costumes, podendo aceitá-los ou reprová-los, de 

acordo com os valores da cultura que na sociedade estabelecem os padrões de 
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comportamento. Dessa forma a ética traz em seu bojo a idéia que seu 

aprendizado se faz juntamente com o processo de aculturação, com os valores 

que determinam a conduta humana (CUNHA, 1994:7). Na definição deste autor a 

decisão estaria relacionada a um processo racional, fazendo com que as atitudes 

humanas se definam de acordo com a formação individual. 

Rosas (2000:1) afirma que: ³eWLFD� p� R� HVWXGR� GR� FRPSRUWDPHQWR�
KXPDQR�YLVDQGR�D�VXD�YDORUL]DomR´� ou seja, atribui-se significados e valores aos 

atos, com a finalidade de se avaliar o que é bom e o que é mau. O ser humano 

nasce sem juízo e os adquire durante a vida, com os ensinamentos da família, nas 

experiências vividas na comunidade e na postura na sociedade que está inserido. 

Este conceito vai ao encontro do nosso entendimento, porque, abarca os 

aprendizados que trazemos e das experiências que vivemos. 

De acordo com Gomes (1996:54):  

 

eWLFD� � VH� FRQVWLWXL� QR� SULQFtSLR� H� ILP�GD� SUySULD� YLGD�� QR� VHQWLGR�
TXH�VH�WRUQD�R�SUySULR�VHQWLGR�GD�H[LVWrQFLD��D�UD]mR�HVVHQFLDO�GH�VHU�H�KDYHU�� R�PRWLYR�SHOR�TXDO� D�H[LVWrQFLD� VH� UHODFLRQD�FRP�R�WRGR��SHOR�TXDO�VH�WUDQVIRUPD�H�SRU�VXD�YH]�WUDQVIRUPD�R�SUySULR�
PHLR�DJHQWH�H�VXMHLWR�GHVVD�PXGDQoD���
 

O pensamento descrito acima, traz a rede relacional dos conceitos com 

a própria vida, como se fosse impossível a mesma existir na ausência de ética, ou 

seja, não existiria vida sem ética. Concordamos plenamente com o autor, quando 

este afirma que não há vida sem ética, ou seja, a ética é inerente ao indivíduo 

pensante.  
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O conceito de ética nos remete a algo mais vasto e mais imperioso, 

implica em uma análise crítica dos costumes que podem ser aceitos ou 

questionados pelo sujeito da ação. Para falar de ética temos de ter consciência de 

que qualquer tentativa de construção de uma ciência de valores terá a espinhosa 

tarefa de romper com a política (BIGNOTTO, 1992:36).  Assim, ética implica em 

juízo de valores e vem de dentro para fora do indivíduo e está imbricada com o 

seu próprio eu.  Depende das opções dadas ao sujeito e, portanto, precisa de 

liberdade.  A ética está de acordo com a preferência de cada um e não pode 

depender de terceiros.  Pelo exposto, entendemos que diante de uma determinada 

situação, o ser humano  age de uma determinada maneira, de acordo com seus 

valores e com as opções que tem no momento, fazendo portanto, suas�escolhas.  

Além de necessitar de liberdade, o exercício da ética implica em responsabilidade. 

A ética convida o indivíduo ou sujeito da ação a tomar parte na elaboração das 

regras de sua conduta. Os comandos éticos engajam sempre a liberdade do 

sujeito, afirmando sua autonomia, condição, VL�QH�TXD�QRQ��para o diálogo da ética.   

Desta forma, a ética é individual e crítica, implica em liberdade de 

escolha e responsabilidade. Neste sentido, a ética será sempre fruto de um debate 

societário, entre sujeitos conscientes e livres para definirem valores, condutas e 

regras concernentes ao seu futuro e ao futuro da sociedade em que vivem 

(Gomes, 1996:54). Desta forma, de acordo com o autor é impossível o exercício 

da ética quando não estamos num estado de direito democrático, quando há 

cerceamento de pensamento e portanto, impossibilidade de escolhas. 

A ética é alvo em movimento, cuja posição espaço-temporal é 

determinada por variáveis sóciopolíticas a cada sociedade, não sendo possível, 
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por conseguinte associar a ³pWLFD� DEVROXWD´ à arte médica. Muitas intervenções 

médicas estiveram fora do universo ético em algum momento histórico. Questiona-

se como é possível proteger o individuo e ao mesmo tempo rejeitar preconceitos e 

não sucumbir ao medo (SANTOS, 2004:16-17). Pensamos que a edificação de 

preconceitos é realizada de forma inconsciente e antecede a formação 

universitária, portanto, refletir sobre o tema parece-nos uma boa prática para a 

eliminação de conjunções tão rígidas e aéticas.  

A identificação dos valores permite classificá-los, assim como atribuir 

diferentes pesos a cada um, buscando os que facilitam as inter-relações humanas 

e valorizando os que trazem mais benefícios aos cidadãos. 

 

Segre diz que:  

 

eWLFD� p� R� HVWXGR� GR� FRPSRUWDPHQWR� KXPDQR� YLVDQGR� j� VXD�
YDORUDomR��9DORUDU�� VLJQLILFD�DWULEXLU� YDORUHV�� HVWDEHOHFHU�R�TXH�p�ERP� H� R� TXH� p� PDX�� $� eWLFD� DYDOLDQGR� RV� FRPSRUWDPHQWRV��GLVWLQJXH�VH�GD�(WLRORJLD��TXH�VLPSOHVPHQWH�RV�DQDOLVD��$�EXVFD�
GR�%HP�H� GR�0DO� p� SUHRFXSDomR� GR� KRPHP�� GHVGH� TXH� H[LVWH��(VVD� EXVFD� p� SUDJPiWLFD�� YLVDQGR� D� SHUPLWLU� R� FRQYtYLR� GRV�
LQGLYtGXRV� GHQWUR� GH� XPD� IDPtOLD�� GH� XP� FOm�� GH� XPD� VRFLHGDGH 
(Segre, 1991, DSXG SEGRE, 2000:1). 

 

Este pensamento descreve a preocupação humana em reconhecer o 

bem e o mal, assim como defini-lo para melhor convivência societária. Esta 

necessidade de respeito mútuo permite melhor inter-relação entre os indivíduos.  

A ética seria, portanto, fundamental na crença e a crença é o resultado 

do que vai sendo inculcado na personalidade do ser humano. As regras éticas, 

códigos deontológicos, são resultado de algum consenso em relação aos dilemas 
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éticos mais comuns para um determinado grupo de pessoas. Assim como as 

religiões, passadas de geração em geração, com seus valores ³LQWRFiYHLV´� nada 

mais trazem em seu bojo do que códigos de regras, supostamente destinados à 

preservação da comunidade, mas acabam se tornando instrumentos de 

estagnação ou retrocesso (SEGRE, 1991:10). Nesta linha de pensamento 

acreditamos que ética difere da religião no sentido da possibilidade de escolha 

através de discernimento e de pensamento crítico. Esta idéia traz a dimensão de 

mutação, de transformação da ética com a possibilidade de se adequar, sem ficar 

cristalizada.  

A postura ética individual precede todas e quaisquer normatização 

(COHEN, 1999:14). A ética pode ser viva, mutável e livre acompanhando a 

evolução do mundo científico e das diversas culturas societárias. Entretanto, é 

necessário estar atento aos códigos de conduta que podem estar atrelados a uma 

resistência à evolução do pensamento humano, impondo-lhe normas e amarrando 

o processo evolutivo. Quanto aos códigos de conduta, destinamos um capítulo 

específico para a discussão aprofundada sobre os mesmos. 

Não existe aspecto da filosofia que seja isento de divergências e 

contradições de todas as magnitudes e profundidades. Segundo Sá Jr (2002:69) é 

exatamente esta situação que se encontra a ética, mesclada de incertezas e 

inquietações. É uma matéria fortemente ideologizada e através dos tempos tem 

sido campo de confronto das mais diversas tendências políticas e sociais. Este 

autor conceitua filosofia como ciência ideal, que tem como objeto a visão de 

mundo de alguém que determina suas atitudes intelectuais, afetivas, psicomotoras 

e sociais diante das demais coisas e acontecimentos e condicionando sua 
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conduta. Concordamos com o autor no aspecto das dificuldades de significar os 

elementos no campo da conceituação do tema, pela pluralidade de opiniões e 

pensamentos. 

Cada ser humano pode através de suas experiências e em plena 

consciência estabelecer juízos éticos. Assim, de acordo com este autor os valores 

preestabelecidos seja por religiões, divindades, profeta, ministro ou legislador 

podem ser questionados a qualquer momento por qualquer cidadão livre, trazendo 

a questão da autonomia para o debate.  

 

�>���@� FRPR� QmR� VH� SRGH� SHUPLWLU� TXH� FDGD� XP� VHMD� D� VXD� pWLFD��
UHVSHLWDQGR�DV�VXDV�SUySULDV�KLHUDUTXLDV�GH�YDORUHV��Ki�TXH�VH�WHU�XPD�/HL��DMXVWDGD�j�PRUDO�YLJHQWH (SEGRE, 2002:4). 

 

De acordo com a citação pareceu-nos que apesar da liberdade de 

escolha individual, há uma necessidade de normas para regular o comportamento 

grupal. Isto nos remete à idéia de uma ética coletiva, com peso maior que a 

individual. 

Segundo Matos (2000:13) ética não é uma identidade que dita regras 

ou as justifica, mas se faz da linguagem que são os sinais entre si, sintaxe, 

semântica. Como tal, é formal e segue uma lógica, que seria a seqüência dos 

fatos. Lógica dialética, portanto, vitalizando a antítese a cada passo. Ética é um 

estado exclusivo do ser humano e é o estado que provoca, sustenta e discute 

esse diálogo. A ética desce do altar da ciência e reduz-se à dialética profissional 

na inferência da dedução e do debate. O comportamento faz o ato, a ética faz que 

o ser humano, por lógica, o catalogue ou não. Ética seria uma reflexão teórica que 
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analisa, critica ou legitima os fundamentos e princípios que regem um determinado 

sistema moral, ou seja, ética seria a teoria sobre a prática moral. 

Correa (2000:10) define que a ética é a mais alta construção da razão 

humana. A lógica da ética se diferencia da moral a partir da descoberta que o bem�
não é determinado por um ser superior ou pela natureza , não é transmitido de 

cima para baixo, mas é construído a partir da cultura e reconstruído através do 

tempo. Todas as formas concretas do bem� são parte de um jogo de múltiplas 

determinações, econômicas, políticas, sociais, religiosas, que a subjetividade – em 

particular o desejo – e as objetividades se entrelaçam. O ser humano 

contemporâneo sabe que o bem é uma invenção dele mesmo, pela qual deve 

responder e cuidar. Analisamos neste parágrafo o significado das coisas para o 

sujeito e para o grupo, sem esquecer o que ressoa a partir deste conjunto, sujeito-

grupo para a sociedade.  

Sartre5 (1905-1980) escreveu: ³2�KRPHP�HVWi�FRQGHQDGR�D�VHU OLYUH´� 
portanto condenado a assumir a responsabilidade de suas escolhas. No entender 

de Sartre não há limite para nossa liberdade, exceto o de que �QmR�VRPRV�OLYUHV�
SDUD�GHL[DUPRV�GH�VHUPRV�OLYUHV�� Porque não há nenhum Deus e portanto não há 

qualquer plano divino que determine o que deve acontecer, não há nenhum 

determinismo. O homem é livre. Nada o força a fazer o que faz. �1yV� HVWDPRV�
VR]LQKRV� VHP�GHVFXOSDV�� O homem não pode desculpar sua ação dizendo que 

está forçado por circunstâncias ou movido pela paixão ou determinado de alguma 

maneira a fazer o que faz (SARTRE, DSXG�COLLINSON, 2004:278). Todo este 

                                                 
5 -HDQ� 3DXO 6DUWUH�� (1905-80) Filósofo, romancista expoente do existencialismo ateísta e posteriormente 
desenvolveu seu próprio estilo de sociologia marxista (COLLINSON, 2004:271-280). 
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pensamento de Sartre demonstra a responsabilidade do sujeito na determinação 

de seus atos, como ator e não como expectador resignado e passivo.  

Sartre defendeu a capacidade de cada indivíduo escolher suas atitudes, 

objetivos, valores e formas de vida. Definiu como ilusão a crença de que os 

valores existem objetivamente no mundo, em vez de serem criados apenas pela 

escolha humana. Recomendou honestidade, ou seja, que as escolhas individuais 

sejam feitas com plena consciência de que são autenticamente do sujeito e nada, 

nem ninguém as determina. Parece assim, que Sartre a partir das próprias 

premissas teria que elogiar o homem que escolhe devotar a vida à exterminação 

dos judeus, contanto que ele escolha isso com plena consciência do que está 

fazendo.  

Todavia, paradoxalmente, a �VLQFHULGDGH� que poderia se contrapor à 

má fé, não é inteiramente possível. O ideal de sinceridade completa parece 

condenado ao fracasso por dois motivos. Primeiro, uma vez que não podemos ser 

simplesmente objetos observados e corretamente descritos, não podemos ser 

considerados, nem por nós mesmos, como honestos. Segundo, porque se é 

sincero no mal. Assim sendo, o único valor fundamental e universal para o 

existencialismo é a liberdade. Dizia Sartre: �1mR� SRGH� KDYHU� XPD� MXVWLILFDWLYD�
REMHWLYD� SDUD� TXDOTXHU� RXWUR� YDORU�� A única recomendação positiva que Sartre 

pode fazer é que deveríamos evitar a má fé e procurar fazer escolhas autênticas 

(SARTRE, DSXG COLLINSON, 2004:277). Toda esta reflexão nos remete à 

responsabilidade que temos perante o mundo em que vivemos, não cabendo nos 

eximirmos a elas. 
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Como vimos anteriormente, a liberdade é um dos conceitos 

fundamentais da ética, pois sem a mesma não seria possível seu exercício. Esta 

proposição implica em repensarmos o conceito de liberdade. Às vezes parece que 

ser livre, é ser livre para nada. Como dizia Gide (1859-1951) ³>���@� HVFROKHU� p 

SHUGHU�D�OLEHUGDGH´ (GIDE, DSXG�CORREA, 2000:11). Quando se fala em liberdade 

é preciso compreendê-la com o poder fundamental que cada ser humano tem de 

ser o sujeito de suas ações e experiências (CORREA, 2000:11). Isto nos lembra o 

conceito de autonomia que será discutido no capítulo referente à Bioética.  

Outhwaite e Bottomore (1996:424) questionam se a liberdade deve ser 

uma noção abstrata e vazia ou se devem existir condições para o seu exercício 

possibilitando que o individuo alcance o grau máximo de auto-realização e 

autocomando. Liberdade no sentido mais universal depende de um complexo de 

relações sociais. Os seres humanos não nascem livres, nascem dentro de uma 

rede relacional preexistente na conjuntura social,  numa casta ou classe, de um 

gênero, de uma comunidade religiosa e os limites de sua liberdade são 

condicionados por essas circunstâncias. Concordamos com o autor quando 

argumenta que a liberdade absoluta inexiste, ela é regulada pelas relações 

grupais como  descrito acima e coíbe os excessos que possam acometer 

terceiros, limitando a liberdade destes últimos.  

Kierkegaard6 (1813-1855) refere-se à liberdade com o termo “XUVSUXQJ´, 
que seria uma auto-invenção, como um salto original, um batismo de escolha, 

significando que sem liberdade não há humanidade. A liberdade é pois destino, 

                                                 
6 .LHUNHJDDUG� (1813-1885). Filósofo e teólogo dinamarquês, considerado o primeiro existencialista. 
Rejeitou o sistema hegeliano como tentativa de colocar o homem no lugar de Deus (BLACKBURN, 
1997:216). 
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enigma, trama, drama. Sem ela não é possível se falar de autonomia da pessoa, 

muito menos em dignidade humana. Sem liberdade não é possível construir 

sujeitos autônomos, donos de sua própria vida (KIERKEGAARD, DSXG 

BLACHBURN, 1997:216). Entendemos que este autor somente cogita a vida com 

liberdade, isto é, seria uma condição primária. Vimos anteriormente que sem ética 

não há vida. Parece-nos que para a existência de uma vida digna, é necessária a 

coexistência de liberdade e ética.  Portanto, não seria demais repetir que sem 

liberdade, não há ética.  

A palavra ética vulgarizou-se, tornando-se uma palavra “YDOLVH´ na qual, 

tudo cabe. Entre os médicos o termo ficou atrelado historicamente ao Código de 

Ética Médica (CEM), criando uma linguagem própria, universal, cômoda e de 

interpretação falsa, como um vício ou dogma. Ele próprio indevidamente 

denominado, inicia com a expressão inadequada: ³FRQWpP� DV� QRUPDV� pWLFDV´ 
(MATOS, 2000:13). A inadequação do termo deve-se ao fato dele se contrapor ao 

conceito da palavra ética, poderia ser traduzido como: contém as normas do bem 

e do mal.  No entanto, pretende dizer: contem as normas de conduta ou de 

comportamento. Consideramos que é pertinente a crítica feita por Matos e no 

nosso entendimento a denominação Código de Ética Médica (CEM) é no mínimo 

equivocada. Poderíamos sugerir que do CEM emanam as normas de conduta 

destinadas aos médicos brasileiros, durante seu exercício profissional. 

Segundo Singer (1998:20) a ética se fundamenta num ponto de vista 

universal, o que não significa que um juízo ético particular deva ser 

universalmente aplicável. A ética exige que extrapolemos o ³HX´ e o ³YRFr´ e 

cheguemos à lei universal, ao juízo universalizável, do ponto de vista do 
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espectador imparcial, ao observador ideal, ou qualquer outro nome que lhe 

dermos. Este autor faz uma abordagem sobre ética que passa ao largo da religião, 

se contrapondo a alguns teístas que acreditam que ética não pode prescindir da 

religião (Singer, 1998:11). Concordamos que há necessidade de desvincular a 

teologia da filosofia, quando se pretende se trabalhar de forma isenta. 

 Morin (2000:17) postulou que ética não pode ser ensinada por meio de 

lições de moral, deve ser formada nas mentes com base na consciência de que o 

humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade e parte da espécie. O 

mesmo autor defende que a ética está relacionada ao indivíduo, à sociedade e à 

espécie e necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo 

pela sociedade, convocando todos à cidadania terrestre. Nosso entendimento vai 

ao encontro do autor quando se refere ao cuidado com a parte pelo todo, assim 

como o compromisso do coletivo com o individual. A preocupação com o planeta 

trazida aqui, é hoje vista como questão, VL� QH� TXD� QRP�� para a sobrevivência 

humana.  

Outro ponto relevante neste estudo diz respeito ao sistema econômico 

vigente, que tem como fundante o sistema capitalista, hegemônico e totalitário. A 

ética contemporânea aprendeu a preocupar-se com o julgamento do sistema 

econômico como um todo. O bem e o mal não existem apenas nas consciências 

individuais, mas também nas próprias estruturas institucionalizadas de um sistema 

(VALLS, 1994:73). Há de se ter também uma preocupação ética nas instituições. 

E por que não no poder econômico?  
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Cohen & Segre (1999:14) acreditam que a pessoa não nasce ética, esta 

estruturação ocorre no desenvolvimento de sua vida, durante seu aprendizado e 

através de seus questionamentos. Alguns acreditam que ser ético seria apenas 

ouvir seu próprio coração, mas esta parece ser apenas uma característica de 

sensibilidade emocional. Ser ético seria mais que isto, seria a capacidade de 

equilibrar o que o coração sente, portanto, os sentimentos e o que o pensamento 

pensa, a razão. Seria como administrar o conflito, às vezes posto, entre razão e 

emoção, escolhendo um caminho. Mais uma vez, estamos diante de uma escolha, 

uma escolha assumida, consciente ou inconsciente, racional ou emocional, 

contudo do sujeito pensante que resolve, que determina sua preferência.    

Outra questão valiosa para ser discutida neste trabalho é o elo entre 

ética e valores, trazido por alguns autores. Iniciando pela etimologia, descobrimos 

que valor provém do latim “YDOHUH´, ou seja, que tem valor, custo (CUNHA, 

1986:810). O conceito de valor está freqüentemente vinculado à noção de 

preferência ou de seleção. Rokeach (1973:198) define valor como uma crença 

duradoura ou em um modelo específico de conduta ou estado de existência que é 

pessoalmente ou socialmente adotado, o que está embasado em uma conduta 

preexistente. Os valores podem expressar os sentimentos e os propósitos de 

nossas vidas, tornando-se muitas vezes as bases de nossas lutas e nossos 

compromissos. A cultura, a sociedade e a personalidade antecedem aos nossos 

valores e as nossas atitudes, sendo nosso comportamento a sua maior 

conseqüência. Por conseguinte, parece-nos, segundo este autor, que a 

constituição dos valores é fundamental como elemento para contextualização da 

ética no sentido mais amplo. Ou seja, percebemos que ética se formata a partir da 
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inculcação dos valores nos sujeitos e na sociedade em que está inserido e a partir 

deste conjunto de valores cada um escolhe suas ações.  

Pela dificuldade em conceituar a palavra valor, Hessen (DSXG�ARAÚJO, 

1993:88-89) a desdobra e a analisa em pelo menos sete teses sendo: uma 

corrente psicológica; uma corrente neokantiana; uma corrente neofichteana; uma 

corrente fenomelógica; uma corrente derivada da escola de Remke e finalmente 

uma corrente neoescolástica. Portanto: [...] ³YDORU� p� DOJR� TXH� p� REMHWR� GH� XPD�
H[SHULrQFLD�� GH� XPD� YLYrQFLD´� Para o autor quando se utiliza à palavra valor, 

pode-se querer balizar entre três coisas distintas: [...] ³D�YLYHQFLD�GH�XP�YDORU��D�
TXDOLGDGH�GH�YDORU�GH�XPD�FRLVD��RX�D�SUySULD� LGpLD�GH�YDORU�HP�VL�PHVPD´��Não 

pretendemos nos aprofundar na discussão sobre valores, apenas trouxemos como 

ilustração e para compreender sua formação na terminologia da ética.  

Segundo Cohen & Segre (1999:15) a eticidade está na compreensão 

dos conflitos da vida e na condição coerente frente a esses conflitos. Portanto, a 

ética se fundamenta em três princípios básicos: FRQVFLrQFLD, que seria, a 

percepção dos conflitos; DXWRQRPLD, que permitiria a escolha, portanto, prescinde 

de liberdade e FRHUrQFLD, relacionada à lógica ou a razão da escolha. Aqui 

inicialmente pareceu-nos haver omissão dos sentimentos que perpassam as 

escolhas, porém, num segundo olhar percebemos que estaria imbricado com a 

razão, se contrapondo com a mesma. 

Abarcar todos estes conceitos de ética trazidos pelos diversos autores e 

avaliados neste trabalho implica em tecer uma teia para configurar a sua 

fundamentação teórica. O mosaico de contribuições aqui desenhados tentam 

interpretar os diversos elementos e categorias. A pluralidade de pensamentos e 
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pressupostos impossibilita a formação de um conceito único de ética absoluta. O 

processo de compreensão é dificultado pelos questionamentos, dúvidas e 

incertezas que permitem repensar em  novas perspectivas e paradigmas.  

Nosso entendimento é que a civilização humana pode ser 

compreendida a partir da tessitura de cada vida e da trama das relações humanas 

em tempos diversos, que se constrói e se reconstrói de forma cíclica, ressoando 

sua história. Portanto, a historicidade humana seria  construída a partir do 

construto de seus atores dentro de um espaço relacional, num determinado lugar 

e numa determinada época. Os sujeitos desta construção a fazem com o exercício 

de sua própria liberdade nas relações entre si, fazendo suas escolhas. Esta seria 

a dimensão ética, mais que natureza, seria o ser humano sujeito inventor de seu 

próprio sentido.  

Não acreditamos na possibilidade de conceituar ética dentro de um 

sentido único com tantos diferentes pensamentos sobre o tema. Entretanto, é 

possível discernir que ela não é sempre a mesma, sofre mutações de acordo com 

a temporalidade e espacialidade, tornando-se por isto, dinâmica e viva. 

Consideramos importante fundamentar também os pensamentos em 

torno do conceito de moral. Muitas vezes ética e moral estão tão juntos e 

imbricados, que os pensadores têm dificuldade de conceituá-los separadamente e 

a sociedade de um modo geral os une e os confunde. No próximo segmento 

faremos a compilação de alguns conceitos sobre moral e tentaremos discerni-lo de 

ética.   
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���0RUDO�
�
Pretendemos traçar algumas referências de categorias alusivas e 

pertinentes à moral e a partir delas tentar fazer uma interface com ética, estudada 

anteriormente.  

Moral, do latim 0RUDOLV, que significa, ou relativo a costumes, conjunto 

de regras de conduta. Segundo o dicionário etimológico, moral é o ³FRQMXQWR�GH�
UHJUDV� GH� FRQGXWD� FRQVLGHUDGDV� FRPR� YiOLGDV�� TXHU� GH� PRGR� DEVROXWR� SDUD�
TXDOTXHU�WHPSR�H�OXJDU��TXHU�SDUD�JUXSR�RX�SHVVRD�GHWHUPLQDGD´ (CUNHA, HW�DO., 
1986:46).  Conduta por sua vez seria o comportamento, procedimento, norma de 

uma pessoa, ou grupo ou comunidade (FERNANDES, 1998:226). Nesta 

conceituação vemos pouco ou nenhuma diferença em relação ao conceito de 

ética. 

No Dicionário de Filosofia, Blackburn (1997:256) sugere que embora a 

moral das pessoas e sua ética acabem por ser a mesma coisa, há um uso do 

termo que restringe a moral dos sistemas kantinianos,7 baseados em noções de 

dever, obrigação e conduta. O imperativo categórico de Kant (1724-1804) 

estabeleceu como pressuposto de sua ³PRUDO´ a condição de livre escolha, 

fundamentando essa escolha na razão, propõe que todo indivíduo deve agir 

³VRPHQWH��VHJXQGR�XPD�Pi[LPD� WDO��TXH�SRVVD�TXHUHU�DR�PHVPR� WHPSR�TXH�VH�
WRUQH�OHL�XQLYHUVDO´� Ficando reservada a ética para a perspectiva mais aristotélica 

                                                 
7 ,PPDQXHO� .DQW�� (1724-1804). Filósofo alemão, fundador da filosofia crítica (COLLINSON, 2004:153-
163). 
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do raciocínio prático, baseado na noção de virtude, a moral seria cristalizada na 

sociedade (BLACKBURN, 1997:256; COLLINSON, 2004:160). 

Desta maneira, moral fica entendido como algo que se impõe de fora 

para dentro, baseada nos costumes, de um determinado grupo ou sociedade, 

logo, variam com o tempo e o lugar. Diz respeito a algo que se deve ou não se 

deve fazer em vista de determinações emanadas de instâncias exteriores ao 

sujeito da ação, conduzindo quase sempre à formação de sentimentos de 

culpabilidade (CORREA, 2000). Desta forma, entendemos moral mais ligada aos 

costumes do lugar e do tempo em que os sujeitos estão inseridos e seus 

comportamentos cobrados pelo grupo, apesar de muitas vezes não estarem 

dispostos em códigos ou leis. 

Para Barton & Barton (1984:30) o estudo da filosofia moral consiste no 

questionamento do que é certo ou errado, o que é uma virtude ou uma maldade 

nas condutas humanas. A moralidade seria um sistema de valores, do qual 

resultam normas que são consideradas corretas por um determinado grupo social. 

Como exemplo podem ser citados os Dez Mandamentos ou o Código Civil e 

Penal. Veremos adiante que muitos códigos têm origem divina para legitimar seus 

pressupostos. 

A lei moral ou suas normas e códigos têm por finalidade ordenar um 

conjunto de direitos e deveres do individuo em uma determinada sociedade. Para 

que estas normas sejam exeqüíveis é necessária a presença de uma autoridade, 

seja Deus, Juiz ou Governo, que as imponha e em caso de desobediência, esta 

autoridade terá o direito de castigar o infrator. A postura moral de uma 
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determinada comunidade não difere da religiosa. Na religião, entretanto, a postura 

tem origem divina. 

Gert (1970:12), propõe cinco normas básicas de moral: não matar; não 

causar dor; não inabilitar; não privar da liberdade ou de oportunidades; não privar 

do prazer. Assim como na maioria dos códigos de moral, as proibições vêm 

precedidas pelo ³QmR´� explicitando que todos possuem esses desejos e que eles 

devem ser reprimidos, caso contrário, haverá castigo. Esta idéia traz o conceito, 

muito difundido na categoria médica, de não prejudicar, não causar dano a 

outrem, seria um dos princípios da Bioética, a não-maleficência, que estudaremos 

adiante. 

Segundo Camargo (1996:49) o comportamento moral é movido por 

valores interiores à pessoa, não pelo conhecimento da norma e, ou o medo à 

punição. Com freqüência, vêem-se indivíduos que conhecem perfeitamente as leis 

e as punições decorrentes do seu não cumprimento e que as descumprem e 

transgridem. 

Ferrell HW� DO. (2002:33) conceituaram as filosofias morais como idéias 

que podem justificar ou explicar as ações humanas. Seriam os princípios ou 

regras que o indivíduo emprega para decidir o que é certo e o que é errado e 

orientar a sua vida. Através destes conceitos teria diretrizes para se decidir frente 

a conflitos morais. Não há uma filosofia moral aceita por todos, em uma 

determinada instituição ou sociedade, até porque não se trata de uma ciência 

exata. Acreditamos que toda ação humana é única e inexata, portanto, repleta de 

múltiplas configurações. 
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Depois do que foi construído nesta compilação acreditamos que fica 

claro que não há codificação neste conjunto de normas e condutas demarcadas 

pela moral, o que não impede que sejam posteriormente legisladas. O que 

observamos é que o grupo social obedece às normas emanadas por ele mesmo 

como um código não codificado, mas obedecido à medida que o não acatamento 

se reflete em exclusão. Logo, o sujeito perde o direito de escolha, pode até ferir 

sua internalização sobre o bem e o mal, tornando-se de aceitação obrigatória, 

porque são normas norteadoras do comportamento humano, pragmáticas e 

paradigmáticas. 

Após estas observações sobre moral, passaremos a seguir aos 

fundamentos dos termos deontologia e diceologia. 

�
�
���'HRQWRORJLD�H�'LFHRORJLD�
�
A Deontologia e Diceologia fazem parte da rede referencial de 

conceitos propostos para o entendimento do assunto que pretendemos tratar 

neste estudo, ou seja, o ensino de Ética Médica. Alguns autores (SEGRE, 2000; 

CAMARGO, 1996; GOMES, 1996; CORREA, 1986) se debruçaram sobre a 

matéria e é a partir deles vamos traçar um caminho permeando a interpretação 

dos trabalhos abordados.  

De acordo com o dicionário etimológico, deontologia é o estudo dos 

princípios, fundamentos e sistemas de moral. Do inglês, ³GHRQWRORJ\´, termo criado 
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por volta de 1826 pelo filósofo Jeremy Bentham8 (1748 – 1832), que publicou o 

livro ³'HRQWRORJ\´� em 1834, com base no grego ³GpRQ´�±�³RQWRV´, que traduz por 

dever, obrigação (CUNHA HW�DO., 1986:247). 

Corrêa (2000:8) confirma que o termo deontologia nasceu na Inglaterra 

com Bentham que escreveu o tratado denominado ³'HRQWKRORJ\´� designando 

como a ciência moral que ensina a conhecer os deveres. Esta reflexão moral seria 

elaborada a partir do prisma do ³SULQFtSLR�GR� LQWHUHVVH´� centrando a atenção do 

sujeito no que lhe é útil. Benthan foi considerado o pai do utilitarismo, seria o 

utilitarismo pragmático. 

A origem semântica de deontologia é grega e a raiz GpRQ define 

conceitos como necessidade, conveniência e dever. Assim, o saber referente ao 

que é devido, ao que é necessário, ao que é oportuno.  A filosofia demonstra o 

parentesco da palavra ³GHRQ´ com ³GHRo´ que significa medo, respeito, reverência. 

Portanto, são idéias fortes na história da deontologia pela sua preocupação em 

ditar comportamentos. Estes, por sua vez, seriam um conjunto de direitos e 

deveres, que exercidos e observados, resultariam numa maior reverência social 

aos seus protagonistas, aumentando seu prestígio.  

A deontologia passou a indicar, no âmbito de cada profissão, o conjunto 

de comportamentos úteis e oportunos que devem ser praticados por todos os seus 

membros (CORREA, 2000:8). Sendo assim, a deontologia no decorrer da sua 

história afastou-se do seu ideal de converter-se em ³FLrQFLD�GD�PRUDOLGDGH´� para a 

                                                 
8 -HUHP\�%HQWKDP� � Filósofo inglês do direito, da linguagem e da ética. Foi o fundador do utilitarismo e 
tornou famosa a fórmula que o objetivo correto da ação consiste em produzir a maior felicidade para o maior 
número. (BLACHBURN, 1997:40) 
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partir da observação da prática cotidiana de suas atividades específicas, passar a 

codificar normas para o melhor desempenho profissional. Assim, cuidava de 

observar e preservar comportamentos que respeitassem deveres e mantivesse 

direitos específicos da profissão, aumentando o brilho da imagem de uma 

determinada categoria. Desse modo, a deontologia caminhou para um 

estreitamento de sua perspectiva moral, tornando-a corporativa e pragmática. 

Acreditamos que a deontologia seria a prática do comportamento profissional, 

emanada por códigos de conduta de cada profissão. 

A deontologia médica evolui de maneira semelhante. Todavia, estamos 

diante do desenvolvimento de uma verdadeira revolução nas chamadas ciências 

da vida, uma explosão científica, terapêutica e biológica que conduz a uma 

mudança  da perspectiva da deontologia médica, alargando os horizontes e 

retornando aos grandes temas da ética aplicados às ciências da vida, que deverá 

ser retomado adiante. 

De acordo com Correa (2000:8) a deontologia médica traz uma 

perspectiva limitada sobre as ações do médico, seria necessário ultrapassá-la 

para adequá-la aos saberes atuais frutos de uma constante e veloz mudança do 

mundo contemporâneo, plural, conflitado e globalizado. Portanto, não se trata 

apenas de conhecer os deveres e os direitos dos médicos, mas sim transcender 

estas discussões à luz das necessidades impostas pelo avanço do conhecimento 

científico. O autor acredita que os grandes desafios da chamada revolução 

biológica ultrapassam o olhar deontológico, fazendo-se necessária uma reflexão 

mais ampla sobre os problemas resultantes da evolução tecno-científica ocorrida 

nas ciências da vida.  
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No Brasil, existem instrumentos deontológicos reguladores da conduta 

médica, enquanto profissionais ou no exercício da profissão médica, e que 

apontam para valores éticos essenciais, para normas gerais que devem nortear o 

comportamento e estabelecer regras de conduta que fixam as proscrições e 

prescrições morais que devam ser atendidas por todos. O dever de um é o direito 

do outro e vice-versa. Porque não há nem pode haver direito sem dever, nem 

dever sem direito (CORREA, 2000:8). Analisamos neste pensamento que os 

direitos e deveres são complementares e inseparáveis, também a deontologia e 

diceologia seguem como categorias axiológicas dialéticas.  

A ética deontológica seria aquela oriunda do compromisso imposto ao 

individuo, aos grupos e ao sistema social pela autoridade, este tipo de 

determinação já aparece nos códigos da antiguidade, como o Código de 

Hamurabi.9 Existe quem subestime a expressão ética derivada da ética 

deontológica, por julgá-la desinteressante por se tratar de normas fixadas, regras 

de conduta impostas. Isto poderia corresponder à verdade caso estas regras 

deontológicas fossem pétreas, imutáveis, e nem tivessem de ser emanadas ou 

substituídas. Comungamos desta idéia e discordamos do pensamento que tenta 

diminuir ou desqualificar estas tentativas.  

De acordo com Camargo (1996:49) a deontologia não atende a um dos 

objetivos primordiais da educação, que seria o desenvolvimento de 

comportamento moral nos alunos dos cursos médicos. Ela trata da questão das 

obrigações morais e do dever que deve ser conhecido por todo cidadão, mas que 

não dispõe de recursos formativos do caráter, que é função da escola, 
                                                 
9 &yGLJR�GH�+DPXUDEL (2.000 a.C.) – código mais conhecido da Antiguidade, exposto no Museu do Louvre. 
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principalmente, de uma EM que recebe, em sua maioria, adolescentes em torno 

de dezoito anos e os abriga em tempo integral durante os últimos anos de sua 

adolescência, devolvendo-os formados (em torno de vinte e quatro anos), adultos, 

para a sociedade. Vemos, portanto, a importância do compromisso social do 

professor das EM, com o questionamento de que médico queremos formar para a 

sociedade. 

Depois da especificação dos saberes relativos aos direitos e deveres 

profissionais, acreditamos que este conteúdo é fundamental para a compreensão 

do contexto do tema que estamos estudando, para posteriormente analisarmos o 

ensino de Ética Médica. Nosso entendimento é que todos os conceitos referidos 

neste conjunto são relevantes para a formação de uma teia fundante e integradora 

do sistema de condutas profissionais, auxiliando na visão e análise do problema, 

para podermos analisar as definições de Ética Médica. 

 

���eWLFD�0pGLFD�
 

Pensamos em tratar aqui a interface de todos os conceitos abordados 

anteriormente integrando as definições de ética, moral, deontologia e diceologia 

para compor a unidade de Ética Médica, com uma identidade própria e com o 

engajamento de todos os elementos anteriormente tratados. A combinação destes 

componentes, dentro de uma atividade profissional cujo eixo central é o ser 
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humano e cujo objetivo é diminuir seu sofrimento, fazem o bojo dos temas que 

devem ser relacionados, definidos e estudados.  

Naturalmente os pressupostos da Ética Médica são direcionados aos 

médicos no seu exercício profissional, ou seja, durante o ato médico. Moura Fé 

(2000:1) imagina que a Medicina nasceu com o homem. Cita que: ³4XDQGR� R�
SULPHLUR�VHU�KXPDQR�VH�TXHL[RX�GH�GRU��D�PmR�GH�DOJXpP�VH�HVWHQGHX�SDUD�WUD]HU�
DOtYLR��$OL�RFRUULD�R�SULPHLUR�DWR�PpGLFR´��Portanto, acredita que o nascimento da 

Medicina tem uma ligação muito íntima com o sofrimento humano e a busca em 

minimizá-lo. A força propulsora que gerou a atividade médica foi o desejo de curar 

as doenças. Todavia, nem sempre isto é possível, e o mesmo autor orienta que a 

conduta médica deve: ³FXUDU�TXDQGR�SRVVtYHO��PDV�DOLYLDU�VHPSUH´� A introdução 

de conceitos sobre ato médico e quais os fatores induziram a criação da Medicina 

como profissão são importantes para a compreensão dos assuntos que trataremos 

neste trabalho. 

Segre (2000:1) definiu Ética Médica como o conjunto dos estudos dos 

direitos e deveres dos médicos. De acordo com Dutra (1992:15-6) Ética Médica é 

uma modalidade de moral prática e tem como função determinar as normas 

necessárias, ao profissional de saúde, dentro dos limites da retidão e da proibição. 

Parece-nos que o autor une todos os conceitos anteriormente dispostos para 

nortear a prática profissional.  

Segundo Lopes (1980:46) Ética Médica é uma forma especial de ética, 

que se preocupa com os problemas morais da profissão médica. Para aprimorar o 

exercício profissional da  Medicina, a Ética Médica podes ser acompanhada 

através de diversos artigos e parágrafos de seu Código de Ética  Médica (CEM). 
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A Ética Médica se coloca entre os valores de conhecimento mais 

aprofundados e oferecidos a grupos selecionados da sociedade urbano-

industrializada moderna (MEIRA, 1990:12). A partir do momento que o médico age 

sobre o organismo de terceiros podendo restaurar sua saúde ou lhe produzir 

danos, surge a necessidade de regulamentação desta atividade, seja 

estabelecendo posturas ou colocando limites na sua atuação, sem esquecer de 

assegurar-lhes os direitos. Quais são os limites da intervenção sobre o ser 

humano? Este questionamento nos leva a pensar que realmente é necessária e 

fundamental a existência de um código que normatize as condutas profissionais e 

limite suas ações, garantindo a dignidade e a integridade do ser humano. 

A Ética Médica vem a ser o tecido conjuntivo da Medicina, ou o plasma 

germinativo da conduta que oferece o sentido benemerente da ação e preenche 

os vazios do conhecimento aplicado à Medicina, além de resguardar o bem maior 

da vida, acima da própria vontade humana. A Medicina, então, vem a ser a ética 

na sua expressão de cuidado com o semelhante, torna-se uma das possibilidades 

éticas de zelo com a espécie e com a própria unidade (GOMES, 1996:53). Este 

autor traz à discussão o cuidado, valor da maior relevância no ato médico e na 

relação médico-paciente. Esta dedicação ao seu paciente pode trazer grandes 

benefícios para a saúde.  

Em algumas culturas o médico era visto com o poder divino, portanto 

estava a salvo de punições. A cultura grega deu destaque especial a deontologia 

da atividade profissional, tirando o médico dos braços dos deuses, a exemplo de 



 

 

39 

Hipócrates,10 denominado o pai da Medicina e nascido em 485 a.C., que escreveu 

largamente sobre a matéria, sendo de sua lavra o juramento que ainda hoje se 

propõe aos médicos em sua formatura. 

A reflexão sobre o bem, a liberdade e a lei, assim como a historicização 

do ser humano nos permite traçar um caminho mais amplo na compreensão e no 

ensino da Ética Médica, ultrapassando a cena privada da deontologia médica 

rumo à Medicina do século XXI (CORREA, 2000:9). 

De acordo com Sá Jr (2002:71) a Ética Médica pode ser apresentada 

de forma reduzida a deontologia, ou mais restritamente a deontologia codificada, 

ou a mera ética mercantil, como instrumento moral da dimensão econômico-

financeira da relação profissional, que poderia chamar-se de “EXVLQHVV� HWKLFV´. 
Esta dimensão seria mais aplicada à área da saúde, enquanto sua contraposição 

doutrinária estaria a Bioética ocupando um espaço mais amplo, imaginando a 

Bioética como filosofia autônoma, continente de todas as manifestações das 

cogitações éticas, profissionais ou não, que se passam nas ciências da vida. Entre 

o espaço ontológico limitado por estes dois extremos, podem se situar numerosas 

opiniões intermediárias.  

Faz-se necessário um momento de reflexão sobre questões 

verdadeiramente éticas suscitadas pela vida e as que são os reais alicerces de 

nossos códigos morais e de nossa conduta. Diferenciar conduta moral �SHVVRDO� 
de conduta moral �SURILVVLRQDO� é inviável e disto têm conhecimento os 

profissionais que trabalham com os conceitos de pessoa, responsabilidade, 

                                                 
10 +LSyFUDWHV (c.séc.V a.C.) – médico grego, contemporâneo de Sócrates e responsável pelo juramento que 
obriga os médicos a curar e a não fazer o mal (BLACHBURN, 1997:183).  
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respeito, verdade, consciência, autonomia, justiça e outros, presentes no cotidiano 

da prática médica e que deverão estar interiorizados, como valores, para que 

possam nortear, balizar, modelar o comportamento médico. Não apenas o 

paciente deve ser visto como pessoa na totalidade de seu ser, liberto de 

processos alienantes, mas também o estudante de Medicina (CAMARGO, 

1996:50). Este autor demonstra sua preocupação com o graduando, futuro 

médico, e sua formação ética, portanto, preocupação com o ensino. 

Analisaremos a seguir alguns fundamentos relacionados à Medicina 

hipocrática, porque consideramos pertinente fazer esta contextualização para 

melhor compreensão do problema. 

 

�����)XQGDPHQWRV�pWLFRV�GD�0HGLFLQD�KLSRFUiWLFD�
Sá Jr (2002:71) tece algumas considerações sobre a Medicina 

hipocrática e o próprio Juramento de Hipocrátes que descreveremos a seguir. A 

Medicina hipocrática inaugura o pensamento ético contemporâneo, buscando não 

causar danos e respeitar os direitos do paciente. Esta abordagem permite delinear 

a construção da Ética Médica a partir da evolução histórica como alicerce do 

aperfeiçoamento tecno-científico e dos costumes societários.  

Deste o Juramento de Hipócrates já ficava evidente o tríplice 

compromisso dos médicos: com os doentes, com os colegas e com a sociedade, 

dentro desta ordem hierárquica. O médico hipocrático contentava-se como premio 

de uma vida digna e eficaz, com a boa fama, com o reconhecimento dos seus 

colegas e legar aos seus descendentes um nome honrado e digno de ser 
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homenageado. Atualmente, o médico se compromete com a humanidade e com 

seu paciente. Só depois com a sociedade ou com o Estado.  

A filosofia hipocrática defende que a ação do médico deve ser realizada 

primariamente em benefício do paciente, esta postura evita a caracterização de 

uma ação primariamente comercial e sim numa relação de ajuda e confiança, 

sendo este princípio denominado de principio da obrigação fiduciária e 

posteriormente principio da lealdade prioritária ao paciente, que se constitui um 

dos componentes mais essenciais da Ética Médica. 

Três valores hipocráticos merecem consideração para o exercício da 

profissão: a filantropia, a filosofia e a filotécnica. O primeiro a filantropia cujo 

significado é amor às pessoas, amor aos seres humanos, trata-se de gostar de 

gente. O médico deve no mínimo gostar de seus pacientes para ao menos 

consolar quando não consegue curar ou aliviar o sofrimento humano. Vale 

ressaltar que o oposto da filantropia, ou seja sua negação, seria a apatia, a 

indiferença, que também podemos incluir a falta de indignação com atitudes 

erradas ou descabidas, socialmente prejudicial. Já o termo filosofia significa amor 

ao conhecimento, seria gostar de aprender. Refere-se a uma pessoa desejosa de 

saber cada vez mais, de se atualizar, de descobrir, seria o prazer do 

conhecimento. O princípio da filotécnica refere-se ao amor a arte, no sentido de 

oficio, ocupação, profissão, seria gostar do seu trabalho, amor pelo que faz. Neste 

sentido seria dedicar-se a seu trabalho com amor, pois não pode ser feliz quem 

não gosta de seu trabalho (SÁ JR, 2002:80).  

Este conjunto de valores poderia formar o ideal de médico como 

formação primária, um arcabouço que receberia posteriormente o substrato. 
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�����3ULQFtSLRV�EDVLODUHV�GD�0HGLFLQD�KLSRFUiWLFD�
A Medicina hipocrática é na verdade a Medicina que conhecemos, de 

origem grega, ela foi adaptada de acordo com o conhecimento do mundo 

ocidental. Vamos estabelecer alguns conceitos que clareiam o significado desta 

terminologia, lembrando que há também o mito do pai da Medicina, ainda hoje 

lembrado nas formaturas dos graduandos. 

a) Favorecer e não prejudicar (SULPR�QRQ�QRFHUH, primeiro, não fazer 

o mal) que significa ter a certeza de não estar ocasionando 

qualquer malefício ao paciente ou, na pior das hipóteses, de estar 

escolhendo o mal menor para ele; 

b) Abster-se de tentar o impossível e dos procedimentos inúteis (os 

médicos gregos não atendiam aos moribundos e aos doentes 

considerados incuráveis, porque o consideravam fora do alcance 

de sua profissão consideravam um abuso e desrespeito ao 

doente, além do que esta era uma característica da cultura grega 

da época); 

c) O dever de dedicar lealdade prioritária ao paciente (fidelidade e 

altruísmo, expressos pela disposição de colocar sempre em 

primeiro lugar os interesses do doente, encarando como um amigo 

e, depois, os interesses da cidade, hoje, seria da sociedade, 

inclusive os interesses dos demais médicos, todos estes postos 

antes e acima dos seus próprios interesses); 

d) Acatar, de preferência, as causas da enfermidade (o tratamento 

dos efeitos é sempre considerado pelos hipocráticos uma pobre 
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alternativa à terapêutica etiológica, daí suas teoria sobre 

causalidade); 

e) Principio da dignidade especial do homem, diante dos demais 

seres da natureza e da Medicina, diante das outras atividades 

humanas na sociedade, o que estava muito arraigado na cultura 

grega e que produziu o humanismo greco-romano; 

 

A ética hipocrática é fundamental para o entendimento do 

desenvolvimento e criação dos códigos de Ética Médicas. Ela torna-se atual no 

que tange ao respeito ao sigilo, mas é obsoleta no aspecto do respeito à 

autonomia do paciente, faz parte da antiga Medicina paternalista. 

Neste capítulo, sobre Ética Médica, procuramos abarcar os conceitos 

de ética, moral, deontologia e diceologia, para finalmente enfocarmos a questão 

da Ética Médica. Os conceitos de ética e moral estão muito próximos e 

imbricados, dificultando defini-los de forma fragmentada. A deontologia e 

diceologia apesar de sempre juntas são facilmente desembaraçadas por terem 

significados que se opõe. A exposição de conceitos sobre ética é finalizada sem 

revelar uma definição sintética e absoluta sobre o tema, no entanto, é possível 

percebê-la dinâmica e mutável de acordo com o tempo e o espaço analisado. A 

etmologia, SHU�VL, não é clara, porque os autores ampliam o termo para a ordem 

das ações individuais e coletivas do utilitarismo e consequencialismo, abrangendo 

múltiplas categorias e problematizações. 

Platão (428 a.C., DSXG ROSAS, 2004:1) lança um olhar não 

contemplativo e mais da ação, quando define ética como a arte de fazer o bem. 
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Diferente dos autores que a interpretam como o conjunto composto com os dois, o 

bem e o mal, segmentado na natureza humana. 

Da literatura distinguimos a importância de assimilar valores, ao tempo 

em que é necessário liberdade para a escolha dos comportamentos societários. 

Quando se alude à moral, alguns autores sugerem o mesmo significado 

dado para ética, contudo, descortinam a moral ³NDQWLQLDQD´ como algo baseado no 

dever e nas obrigações. Já outros consideram a moralidade um conjunto de 

normas que são formuladas e passam a ser aceitas e legitimadas pelo grupo de 

atores sociais.  

Notamos que em súmula os autores estudados apontam para 

diferenciar moral, como algo que seria determinado ou imposto de fora para dentro 

baseado nos costumes do lugar e em determinado momento histórico. Enquanto a 

formulação ética seria compreendida como o grupo de valores, certos ou errados, 

introjetados no indivíduo em sua construção sócio-cultural, que lhe oportuniza 

fazer escolhas. Naturalmente, para isso é relevante a inclusão do elemento 

liberdade para percorrer os caminhos e os descaminhos destas preferências. 

A expressão deontologia traduz a ciência que estuda os deveres e 

estes deveres são alinhados e selecionados como o conjunto de comportamentos 

que cada grupo profissional deseja que sejam praticados pelos seus membros. 

Deste modo, os códigos de conduta profissionais seriam emanados com os 

deveres (deontologia) e direitos (diceologia), sinalizando para a complementação 

de um pelo outro, assim como para sua inseparabilidade. 

Ética Médica seria, por conseguinte, o estudo da deontologia e 

diceologia dos médicos. Nesta configuração estaria implícita a moral prática e 
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determinante das normas da práxis profissional, formatando seus limites. Poderia-

se dizer que Ética Médica seria uma dimensão especial da ética, voltada para as 

questões morais da Medicina. A literatura aponta para a necessidade de 

regulamentação da atividade, visto que a profissão interage sobre o organismo de 

terceiros e desta maneira, poderia haver prevenção de danos. Alguns autores 

acreditam que Ética Médica poderia ser traduzida pelo zelo com o ser humano. 

Acreditamos que a repercussão dos conceitos lidos e estudados neste 

capítulo conduz à necessidade da criação de códigos de condutas, normas e leis, 

para que o exercício profissional não extrapole o direito do paciente e respeite sua 

autodeterminação.  
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&DStWXOR�,,�
%LRpWLFD�

 

Neste capítulo pretendemos traçar algumas definições que possam dar 

uma idéia do significado de Bioética, sua gênese histórica tão recente e a ao 

mesmo tempo de tão rápida evolução. A abrangência da disciplina nas diversas 

áreas do conhecimento humano, principalmente nas ciências da vida, faz com que 

sua discussão e inserção no currículo médico sejam quase obrigatórias.  É 

interessante a pluralidade de opiniões de profissionais oriundos de diferentes 

campos de atuação, discutindo temas que interessam conjuntamente a todos e ao 

ecosistema.   

As descobertas científicas atuais e as que estão por vir podem trazer 

inúmeras transformações ao mundo. Nesta linha de pensamento é que os grupos 

de discussão de bioeticistas se mantêm atentos, para que o progresso das 

ciências, seja consciente e coerente com o benefício da coletividade humana.  

Iniciaremos pela contextualização e a seguir faremos um passeio na 

evolução da Bioética através de um recorte histórico desde o seu nascimento na 

década de 70, até os dias de hoje. Depois trataremos dos seus princípios e por 

fim, das suas tendências e matizes atuais. Apesar do tema suscitar tantas 

problematizações, nossa intenção é não aprofundarmos muito nesta discussão, 

porque nosso trabalho está mais direcionado ao ensino de Ética Médica e não ao 

de Bioética. Contudo, consideramos pertinente  a inclusão de alguns conceitos de 
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Bioética, para um maior entendimento sobre o assunto e  por vislumbrarmos 

muitas interfaces entre as duas matérias, construindo uma teia interdisciplinar. 

 

 

�� &RQWH[WXDOL]DomR�
 

Consideramos importante contextualizar o problema antes de entrarmos 

na questão histórica em si, para podermos entender melhor como ocorreram os 

fatos. 

As novas tecnologias trouxeram para a área médica, inúmeros dilemas 

éticos. Questões relativas à engenharia genética, fertilização LQ�YLWUR, intervenções 

na herança genética, transplantes de órgãos doados ou artificiais, assistência em 

unidades de terapia intensiva com equipamentos de última geração para 

manutenção e prolongamento da vida, etc.; colocaram o médico diante de 

situações inusitadas não relatadas especificamente em tratados de condutas, pela 

deontologia médica. Como agir em situações de risco com um único aparelho 

ventilatório e dois pacientes necessitando de seu funcionamento para salvar suas 

vidas? Ou como lidar com famílias que são contrárias a transfusões sanguíneas 

por questões religiosas? 

Todos estes questionamentos extrapolam a cena privada da Medicina e 

dizem respeito ao ser humano como um todo no seu contexto social, 

transformando questões que eram do foro profissional para questões políticas e 

sociais, pois dizem respeito ao destino da própria humanidade e trazem perguntas 
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que dizem respeito ao mundo em que queremos e que pretendemos deixar para 

as futuras gerações.   

Monod escreve que :  

&RP�HIHLWR��VH�D�FRQGLomR�GR�KRPHP�p�GH�GHVFREULU�H�HVWDEHOHFHU�
VLJQLILFDo}HV��D�LGpLD�GH�TXH�R�GHWHUPLQLVPR�VH�SRGHULD�DSOLFDU�DR�KRPHP� WRUQD�VH� VLPSOHVPHQWH� DEVXUGD (MONOD, 1971, DSXG 
CORREA, 2000:9).  

 

De acordo com este pensamento, falar de natureza humana como uma 

origem que determinasse seus fins seria um contra-senso, porque seria o ser 

humano inventor de seu próprio sentido e destino. Seria negar ao ser humano o 

estatuto de sujeito da ação, reduzindo-o ao estatuto de ser vivo, seria o 

surgimento de uma tese determinista.  

Como sujeito e inventor, o ser humano é insaciável na curiosidade de 

novas descobertas e conhecimentos que inexoravelmente serão utilizados. As 

pesquisas científicas no campo das ciências da vida não podem, nem devem ser 

obstaculizadas, porque seria um cerceamento da própria liberdade do ser criador. 

Portanto, não se trata de promover um estatuto ético no campo da pesquisa, 

porque anularia a liberdade criadora, motor de toda pesquisa. Mas sim estabelecer 

um laço importante nesta área que seria a liberdade com responsabilidade na 

busca e na descoberta do saber. A eticidade sem limites levaria a uma indevida 

maleficação do próprio conhecimento (CORREA, 2000:9). Segundo o autor há 

controvérsias neste entendimento, simultaneamente sinaliza para a colocação de 

limites e da dificuldade em mantê-los, porque dificultaria a evolução do 

conhecimento. Entretanto, sinaliza para a liberdade com responsabilidade como 

solução possível para contornar estas dificuldades. 
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Buarque (1993:20-3) no texto “'D�PRGHUQLGDGH�WpFQLFD�j�PRGHUQLGDGH�
pWLFD´� descreve que a mudança de direcionamento do final do século XX, 

passando a humanidade a preocupar-se com questões éticas deve-se a dois 

sustos. O primeiro é um susto positivo, derivado da concretização das realizações 

técnicas atingidas nos cem últimos anos, muito além da expectativa. O segundo 

decorrente do primeiro, é um susto negativo relativo ao fracasso da utopia das 

realizações técnicas que não corresponderam às melhoras esperadas na vida da 

maioria dos seres humanos. As ciências médicas conseguiram quase que dobrar 

a vida das pessoas, adiando o envelhecimento, entretanto, não conseguiu fazer 

com que estas vidas mais longas fossem certamente mais felizes. O autor ainda 

reflete sobre a segregação que ocorre entre países ricos e pobres, afirmando que 

os ricos dos países ricos aceitam com naturalidade os ricos oriundos dos países 

pobres. Agora, dentro dos países pobres os ricos recusam aproximação com seus 

compatriotas pobres. Desta forma, forma-se uma nação de ricos e outra de pobres 

independente da localização física. 

O mesmo autor informa ainda que a sociedade se organizou de acordo 

com uma hierarquia de símbolos da modernidade: a técnica, como o propósito; a 

racionalidade econômica; os objetivos sociais, ignorados e por último, os valores 

éticos. No caso do Brasil o elevado custo começa a despertar a consciência da 

necessidade de subverter a ordem da combinação destes valores. 

Há apenas dois caminhos para a sociedade atual: a explicitação de 

uma sociedade de “DSDUWKHLG´ ou de uma modernidade alternativa subordinada a 

princípios éticos (BUARQUE, 1993:33). 
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As questões trazidas pelo autor são importantes na medida em que nos 

damos conta que a tecnologia tem custo e só está disponível para algumas 

camadas da sociedade. Na Medicina também os altos custos das novas técnicas 

de diagnóstico e terapêutica trouxeram para a humanidade as mesmas 

dificuldades apontadas pelo autor. Ou seja, as descobertas científicas não se 

transformaram na panacéia esperada, tornando a Medicina cara e inacessível 

para os pobres, são os dois sustos apontados pelo autor. Todos estes problemas 

estão interligados com a apropriação do capital, fazendo com que a saúde, assim 

como a educação, faça parte da mesma categoria de bens de consumo. Neste 

sentido retornamos a necessidade de buscar através do ensino de Ética Médica a 

conscientização dos estudantes de Medicina, a respeito das dificuldades 

encontradas para se enfrentar as injustiças observadas no sistema de saúde 

brasileiro, condizente com o atual sistema capitalista e hegemônico.  

A partir destas noções poderemos seguir descrevendo o caminho 

histórico percorrido pela Bioética desde o seu nascimento até hoje, em diferentes 

regiões do mundo. 

�
�
���2ULJHP�
�
A história da Bioética é ao mesmo tempo recente e contraditoriamente 

longa, devido ao mosaico de proposições e com a perspectiva de tantas áreas de 

estudo. Ao contrário da ciência moderna que tende a compartimentalizar o 
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conhecimento, a Bioética abarca tudo e a todos, porém dentro de um pensamento 

crítico e contextualizado. Faremos a conceituação atrelada a historização da 

disciplina, porque encontramos dificuldade de fragmentá-los. 

Segundo o 'LFLRQiULR�GH�eWLFD�H�)LORVRILD�0RUDO de Canto-Sperber:  

 

%LRpWLFD� p� XPD� SDODYUD� QRYD� VXUJLGD� SRU� YROWD� GH� ����� QRV�
(VWDGRV� 8QLGRV� GD� $PpULFD�� FULVWDOL]DQGR� PRYLPHQWRV��DVSLUDo}HV�� GLVFXUVRV� H� SUiWLFDV�TXH� TXHVWLRQDP� H� S}HP�HP�
FDXVD� RV� DYDQoRV� GDV� WpFQLFDV� ELRPpGLFDV�� 4XHU� VHMD� GHVFULWD�FRPR�� FDPSR� GH� TXHVW}HV�� GLVFLSOLQD� QRYD� RX� FLrQFLD�GDV�LQWHUIDFHV�� D�%LRpWLFD� VXVFLWD� DLQGD�PXLWDV�GLVFXVV}HV� VREUH�
VHX� HVWDWXWR�� VHXV�PpWRGRV� H� VHXV� REMHWLYRV�� WDQWR� QRV�(VWDGRV�8QLGRV�FRPR�QD�(XURSD (CANTO-SPERBER, 2003:165)���

 

Como já citado anteriormente, na década de 70, surge a Bioética, uma 

ciência que une temas muitas vezes distantes e polêmicos. Criada em 1971 pelo 

médico Van Rensselaer Potter11 com o intuito de orientar o uso dos avanços 

tecno-científicos nas áreas médicas e biológicas e antevendo o conjunto de 

desafios que emergiam para a humanidade (REICH, 1994:4). Daí ELRV 

representando o conhecimento biológico e HWKRV o conhecimento dos valores 

humanos. Nasce em épocas de profundas transformações na Medicina e agregou-

se à matéria de Ética Médica na tentativa de solucionar questões atuais que 

possam atingir direta ou indiretamente o bem-estar do ser humano (ATHANÁZIO 

HW�DO., 2004; MUÑOZ HW�DO., 2003). Acreditamos que ambos os autores referem-se 

a Bioética apenas na visão da Medicina, veremos através de outras fontes que 

todos os conhecimentos científicos podem estar imbricados com a Bioética e não 

apenas nas ciências médicas. 

                                                 
11 9DQ�5HQVVHODHU�3RWWHU – médico, oncologista da Universidade de Winsconsin, Estados Unidos. 
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Potter cunhou o neologismo �ELRHWKLFV� utilizando-o em dois escritos. 

Primeiramente, num artigo intitulado “%LRHWKLFV��VFLHQFH�RI�VXUYLYDO´�(1970: 27-153) 

e em 1971 no livro “%LRHWKLFV�EULGJH�WR�WKH�IXWXUH´, publicação que Potter dedicou a 

Aldo Leopold, renomado professor na Universidade de Wisconsin, que 

pioneiramente começou a discutir uma �eWLFD�GD�WHUUD�� Na contracapa do seu livro 

lemos:  

$U�H�iJXD�SROXtGD��H[SORVmR�SRSXODFLRQDO��HFRORJLD��FRQVHUYDomR���
PXLWDV� YR]HV� IDODP�� PXLWDV� GHILQLo}HV� VmR� GDGDV�� 4XHP� HVWi�FHUWR"�$V�LGpLDV�VH�HQWUHFUX]DP�H�H[LVWHP�DUJXPHQWRV�FRQIOLWLYRV�
TXH� FRQIXQGHP� DV� TXHVW}HV� H� DWUDVDP� D� DomR�� 4XDO� p� D�UHVSRVWD"� 2� KRPHP� UHDOPHQWH� FRORFRX� HP� ULVFR� R� VHX� PHLR�DPELHQWH"�(OH�QmR�QHFHVVLWD�DSULPRUDU�DV�FRQGLo}HV�TXH�FULRX"�$�
DPHDoD�GH�VREUHYLYrQFLD�p� UHDO�RX� WUDWD�VH�GH�SXUD�SURSDJDQGD�GH�WHyULFRV�KLVWpULFRV"�(POTTER DSXG PESSINE, 2001: 348).�

 

 Através desta leitura percebemos nitidamente que Potter tinha 

preocupações com a permanência e conseqüentemente com a sobrevivência do 

ser humano no planeta. Estas questões lhe fizeram refletir e questionar sobre os 

avanços da ciência distantes das normas, sistematizações e principalmente, da 

conscientização.  

É importante registrar que existe uma outra pessoa que reivindicou a 

paternidade do termo “%LRpWLFD´. André Hellegers12, que seis meses após a 

aparição do livro pioneiro de Potter, utilizou a expressão no nome do novo centro 

de estudos: “-RVHSK� DQG� 5RVH� .HQQHG\� ,QVWLWXWH� IRU� WKH� 6WXG\� RI� +XPDQ�
5HSURGXFWLRQ�DQG�%LRHWKLFV´. Hoje, este centro é conhecido simplesmente como 

“,QVWLWXWR� .HQQHG\� GH� %LRpWLFD´� Hellegers animou um grupo de discussão de 

médicos e teólogos (protestantes e católicos) que viam com preocupação crítica o 
                                                 
12 $QGUp�+HOOHJHUV – médico, obstetra, fisiologista e demógrafo holandês, da Universidade de Georgetown, 
em Washington, DC. 
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progresso médico tecnológico que apresentava enormes e intrincados desafios 

aos sistemas éticos do mundo ocidental. 

Para Reich13 (1978, 1995) �R�OHJDGR�GH�+HOOHJHUV� está no fato de que 

ele entendeu sua missão em relação a Bioética como �XPD�SHVVRD�SRQWH�HQWUH�D�
0HGLFLQD�� D� ILORVRILD� H� D� pWLFD�� Este legado é o que acabou se impondo nos 

últimos vinte e cinco anos, tornando-se um �HVWXGR�UHYLWDOL]DGRU�GD�eWLFD�0pGLFD�� 
Portanto, no momento de seu nascimento, a Bioética teve uma dupla paternidade 

e um duplo enfoque (PESSINE, 2001:349-50). Neste tópico, nota-se que o 

aparecimento da Bioética foi simultâneo e em lugares diferentes, por dois autores 

que demonstraram preocupação com as questões relativas ao desenvolvimento 

descontrolado e desmedido das ciências. 

Diego Gracia (DSXG PESSINE, 2001: 349-50) fala de problemas de 

macroBioética, com inspiração na perspectiva de Potter, e de problemas de 

microBioética ou Bioética clínica, com clara inspiração no legado de Hellegers. 

Potter não deixou de expressar sua decepção em relação ao curso que a Bioética 

seguiu. Reconheceu a importância da perspectiva de Georgetown, porém afirmou 

que �PLQKD� SUySULD� YLVmR� GD� %LRpWLFD� H[LJH� XPD� YLVmR� PXLWR� PDLV� DPSOD�� 
Pretendia que a Bioética fosse uma combinação de conhecimento científico e 

filosófico, o que mais tarde chamou de “*OREDO� %LRHWKLFV´ e que não fosse 

simplesmente um ramo da Ética Médica aplicada, como vem sendo entendida em 

relação à Medicina. 

Portanto, a Bioética foi criada para orientar o uso dos avanços 

científicos e tecnológicos na área médica e biológica, enfatizando as novas 
                                                 
13 5HLFK – historiador e organizador da “(QF\FORSHGLD�RI�%LRHWKLFV´� 
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tecnologias disponíveis para os seres humanos, em todas as áreas. Desde o seu 

surgimento através de um conteúdo que abrange os conhecimentos de Ética 

Médica e de sua característica de transdisciplinaridade, traz à práxis científica um 

horizonte de humanidade e a possibilidade da extinção das posturas legalistas em 

relação à prática médica (CORREIA, 1994:34). 

A contundência dos avanços científicos e tecnológicos no campo da 

Biomedicina, somada com a longa tradição da Ética Médica, ajudou a fazer crer 

que a Bioética era uma nova consideração da Ética Médica. Nova, quase que 

apenas porque introduzia as questões ou casos trazidos pela recente tecno-

ciência, os quais não estavam previstos em considerações anteriores. Além disso, 

a enorme produção científica nesse âmbito fortalecia a idéia de que realmente a 

Bioética era uma questão de ética biomédica (ANJOS, 1996:131-43). Este autor 

justifica o entendimento inicial de Bioética como disciplina exclusiva da área 

médica, contudo, com a evolução e a abrangência dos conhecimentos, percebeu-

se que todos os campos científicos poderiam abraçá-la, ou o inverso, ela pode 

abarcar todas as áreas de estudo e pesquisa.  

Potter fez uma crítica contundente a compartimentalização e ao 

distanciamento social da produção científica, porém, o mais importante da 

proposta futurista de Potter é a idéia de que a constituição de uma ética aplicada 

às situações de vida seria o caminho para a sobrevivência da espécie humana 

(DINIZ, 2002:12).  

No período inicial de surgimento da Bioética dois acontecimentos 

contribuíram para que ela fosse definida como um novo campo disciplinar: as 

denúncias cada vez mais freqüentes, relacionadas às pesquisas científicas com 
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seres humanos e a abertura gradual da Medicina que de uma profissão fechada e 

autoritária, passou a dialogar com os que David Rothman (1991:40-2) denominou 

de estrangeiros em seu livro “(VWUDQJHLURV�j�EHLUD�GR�OHLWR��XPD�KLVWyULD�GH�FRPR�D�
%LRpWLFD� H� R� GLUHLWR� WUDQVIRUPDUDP� D� 0HGLFLQD´: primeiro foram os filósofos, os 

teólogos e os advogados, depois, os sociólogos e os psicólogos, que passaram a 

opinar sobre a profissão médica, porém sob outras perspectivas profissionais. O 

autor refere que, de amigos e confidentes o médico e seus pacientes tornaram-se 

distantes, passando para um processo que ele denominou de “HVWUDQKDPHQWR�
PRUDO´��impulsionando de forma decisiva o nascimento da Bioética.  

Diniz (2002:14-20) descreve o que ela chama de “PLFUR�KLVWyULD´ da 

Bioética, quando o filósofo Albert Jonsen (1998) pontua três acontecimentos que 

exerceram um papel particularmente importante na consolidação da disciplina. 

Primeiro foi a divulgação do artigo de Shana Alexander14, que contava a história 

da criação de um comitê de ética hospitalar em Washington, nos Estados Unidos 

(Comitê de Admissão e Políticas do Centro Renal de Seattle). O “&RPLWr� GH�
6HDWWOH´, como ficou conhecido, tinha o objetivo de definir prioridades para 

alocação de recursos para os pacientes renais. Para Jonsen, esse, mais que 

qualquer outro evento, assinalou a ruptura entre a Bioética e a tradicional Ética 

Médica, supostamente um conhecimento de domínio exclusivo do profissional de 

saúde e mais especificamente, do médico.  

                                                 
14 6KDQD�$OH[DQGHU - jornalista americana, que publicou o artigo ³(OHV�GHFLGHP�TXHP�YLYH��TXHP�PRUUH´, na 
revista Life, em 1962 (DINIZ, 2002:15). 
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Em 1966 ocorre o segundo evento dessa micro-história, quando 

Beecher15 compilou cinqüenta artigos  envolvendo seres humanos em condições 

pouco respeitosas, ou como foram chamados, ³FLGDGmRV�GH�VHJXQGD�FODVVH´ que 

eram: internos em hospitais de caridade; adultos com deficiências mentais; 

crianças com retardos mentais; idosos; pacientes psiquiátricos; recém-nascidos; 

presidiários; etc., enfim, pessoas incapazes de assumir uma postura moralmente 

ativa diante do pesquisador e do experimento. Beecher publicou em “(WKLFV DQG�
FOLQLFDO� UHVHDUFK´, vinte e dois relatos destas pesquisas realizadas com recursos 

provenientes de instituições governamentais e companhias de medicamentos, em 

que os alvos de pesquisa eram estes cidadãos acima citados, sem autonomia e 

sem direito a escolhas. Alguns exemplos perversos de pesquisas, conhecidos na 

literatura médica pelo ordenamento numérico original de Beecher, ficaram 

famosos, como o exemplo em que consistia na retirada intencional do tratamento 

à base de penicilina em operários com infecções por estreptococos, para permitir 

o estudo de meios alternativos de prever as complicações (BEECHER, 1996:1354-

60). 

O terceiro evento que Jonsen seleciona como significativo para a 

história da Bioética é um outro avanço médico. Em 1967, Christian Barnard, um 

cirurgião cardíaco da África do Sul, transplantou o coração de uma pessoa quase 

morta em um paciente com doença cardíaca terminal. A situação levou a “(VFROD�

                                                 
15 %HHFKHU - médico anestesiologista, colecionador de relatos de pesquisas científicas publicadas em 
periódicos internacionais, como: 1HZ� (QJODQG� -RXUQDO� RI� 0HGLFLQH�� -RXUQDO� RI� &OLQLFDO� ,QYHVWLJDWLRQ��
-RXUQDO�RI�$PHULFDQ�0HGLFDO�$VVRFLDWLRQ� (DINIZ, 2002:15). 
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0pGLFD�GD�8QLYHUVLGDGH�GH�+DUYDUG´� em 1968, a procurar definir critérios para a 

morte encefálica, a fim de controlar casos semelhantes a esse (DINIZ, 2002:18). 

Foi assim que, no momento em que a ³>���@�0HGLFLQD�HVWDYD�FDGD�YH]�
PHOKRU��PDV�TXH�RV�SDFLHQWHV�HVWDYDP�FDGD�YH]�SLRUHV´� a ruptura com o padrão 

da ética á beira do leito permitiu o surgimento da Bioética como uma instância 

mediadora e democrática para os conflitos morais (DINIZ, 2002:20).  

 Todos estes eventos, segundo os autores citados, precipitaram o 

nascimento da Bioética, fazendo uma distinção bem clara entre Ética Médica e 

Bioética. A Ética Médica é mais restrita aos profissionais médicos e profissionais 

da área de saúde, já a Bioética não impõe limites à participação de diversos 

profissionais interessados em seu estudo e em suas discussões.  

Vale ressaltar que se abria para a humanidade naquele momento, outro 

ambiente de vida com novas perspectivas. Este novo ambiente, cada vez mais 

decisivamente se torna resultado de opções e ações humanas que interferem nos 

processos biológicos em geral. Potter descortinava uma visão global da 

humanidade agora em outro ambiente propiciado por significativas mudanças 

tecnológicas, levantando inúmeras questões. Talvez seja útil lembrar a descoberta 

do DNA na década de 50 como um dos importantes elos da cadeia de evoluções 

científicas que constituiu a revolução biológica subseqüente. Os transplantes, a 

reprodução assistida, a biogenética foram avançando gradativamente nas 

pesquisas e aplicações científicas e tecnológicas. Daí surgiam questões inúmeras.  
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Neste contexto: 

3RWWHU�LGHQWLILFRX�R�SUREOHPD�KXPDQR�PDLV�LPSRUWDQWH�TXH�R�OHYRX�D�GHGLFDU�D�DWHQomR�D�XPD�QRYD�iUHD�TXH�HOH�FKDPRX�GH�%LRpWLFD��
)RL� R� SUREOHPD� GD� VREUHYLYrQFLD�� D� TXHVWLRQiYHO� VREUHYLYrQFLD�GDV� HVSpFLHV� KXPDQDV� H� PHVPR� GD� PDLV� TXHVWLRQiYHO�
VREUHYLYrQFLD�GDV�QDo}HV�H�FXOWXUDV��6HX�REMHWLYR�HUD�LGHQWLILFDU�H�SURPRYHU� XPD� PXGDQoD� LGHDO� GH� PHLR� DPELHQWH�� H� XPD�
DGDSWDomR�KXPDQD�LGHDO�GHQWUR�GH�WDO�PHLR��GH�PRGR�D�VXVWHQWDU�H� PHOKRUDU� R� PXQGR� FLYLOL]DGR�� >���@� $� ILQDOLGDGH� ~OWLPD� GHVVD�GLVFLSOLQD�� FRPR� GLVVH� 3RWWHU�� HUD� QmR� Vy� HQULTXHFHU� DV� YLGDV�
LQGLYLGXDLV��PDV�SURORQJDU�D�VREUHYLYrQFLD�GDV�HVSpFLHV�KXPDQDV�HP�XPD�IRUPD�DFHLWiYHO�GH�VRFLHGDGH�(REICH, 1994:321-322).  

 

De acordo com esta citação de Reich, a principal inquietação de Potter 

era a sobrevivência. Sobrevivência, não só do ser humano mas, de  todas as 

espécies da natureza, num ecossistema. 

Hellegers assumiu o termo Bioética como campo de estudo e como 

movimento social. Via as questões que ali se levantavam como um desafio 

pertinente aos mundos da academia, das ciências biomédicas, do governo e da 

mídia.  

+HOOHJHUV��������DFUHGLWRX�TXH�D�%LRpWLFD�VHULD�D�~QLFD�GLVFLSOLQD�
FRPELQDQGR�FLrQFLD�H�pWLFD��>���@�2�FRPSRQHQWH�GD�FLrQFLD�LQFOXLULD�DV� FLrQFLDV� ELROyJLFDV� H� DV� VRFLDLV�� H� R� GD� pWLFD� LQFOXLULD� XPD�DPSOD�JDPD�GH�pWLFDV� UHOLJLRVDV�H� VHFXODUHV� (REICH, 1994:321-
322).  

 

Pareceu-nos que o trajeto que a Bioética seguiu não foi a imaginada por 

Hellegers. A proposta de Potter é que evoluiu definindo o entendimento atual 

sobre o assunto.  

Em ambas as percepções e ênfases ficam evidenciadas uma 

abrangência global do termo Bioética indo além das questões biomédicas. Potter e 
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Hellegers embora não empreguem o termo de globalidade, entendem a Bioética 

como global em três sentidos: 

a) enquanto diz respeito a toda a terra; é uma ética referente ao bem 

de todo o mundo; 

b) enquanto conjunto includente de todos os temas éticos nas 

ciências da vida e cuidados de saúde, temas clássicos da ética do 

meio-ambiente e da Biomedicina;  

c) enquanto visão abrangente dos métodos de aproximação desses 

temas, incorporando todos os valores relevantes, conceitos, 

modos de pensar e disciplinas (REICH, 1994:24). 

Esta concepção abrangente de Bioética intuía a necessidade de se 

pensar a vida incluindo a ética ecológica e ambiental, as questões éticas das 

ciências ligadas à vida e as próprias concepções e fatores que fundam os valores 

éticos. Os anos seguintes, isto é, as décadas de 80 e 90� irão ampliar e 

desenvolver a percepção do quanto implicam esses campos aludidos por Potter e 

Hellegers, para a construção de uma sobrevivência digna e de qualidade no 

planeta.  

É interessante notar em um ambiente norte-americano, onde a 

polarização em torno da ética biomédica tem sido tão grande, a valorização de 

perspectivas mais globais para a Bioética: 

6HP�XPD�SDXWD�JOREDO�SDUD�D�%LRpWLFD��D�%LRpWLFD�FRQFHELGD�PDLV�HVWUHLWDPHQWH�� RULHQWDGD� SDUD� D� 0HGLFLQD�� PDLV� IDFLOPHQWH� VH�
WRUQD�XPD�UHVWULWD�OLVWD�GH�DVVXQWRV�GHVFRQH[RV�H�GH�DUJXPHQWRV�VREUH� WDLV� DVVXQWRV�� WHQGH� D� PHGLFDOL]DU� WRGR� R� FDPSR� GD�
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%LRpWLFD��FDUDFWHUL]DQGR�TXHVW}HV�H�SHUFHSo}HV�VHJXQGR�D�FXOWXUD�
PpGLFD�DPHULFDQD�GRPLQDQWH��8PD�RULHQWDomR�PpGLFD�H[FHVVLYD�WHP� WDPEpP� OHYDGR� D� PDUJLQDOL]DU� D� pWLFD� GR� FXLGDGR�� RXWURV�
SURILVVLRQDLV� GD� VD~GH� H� HVSHFLDOPHQWH� DV� pWLFDV� QmR�SURILVVLRQDLV�GR�GRHQWH�H�GR�SRYR�VLPSOHV��VXDV�IDPtOLDV��DPLJRV�H�FRPXQLGDGHV�TXH�GHOHV�FXLGDP (REICH, 1994:28).  

 

Esta citação traduz a preocupação do autor em que o assunto não 

ficasse restrito aos meios médicos e de outros profissionais da saúde, 

impossibilitando a participação dos envolvidos no caso, como o próprio paciente e 

seus familiares. A busca pela autonomia do paciente necessita sobretudo do 

esclarecimento sobre o caso, permitindo sua escolha. A pauta global referida pelo 

autor é pertinente aos temas relacionados com a Medicina e é uma visão muito 

contextualizada do ³PRGRV�YLYHQGL´� da população e dos médicos estadunidenses. 

Mais claramente ainda se apontam as ingerências políticas e 

ideológicas que se introduziriam em uma Bioética que não tivesse abertura e 

abrangência suficientes para detectar os condicionamentos culturais e políticos 

com que a vida é tratada. Sintetizando esses conceitos, diz W.Th.Reich que: 

�
$� %LRpWLFD� FRQFHELGD� PDLV� HVWUHLWDPHQWH� FRUUH� R� SHULJR� GH� VH�FDUDFWHUL]DU�PRUDO�H� LQWHOHFWXDOPHQWH�SHOR�PHLR�TXH�HVWLPXOD�VHX�
GHVHQYROYLPHQWR�� 6XD� LQYDGHQWH� SUHRFXSDomR� FRP� D�VREUHYLYrQFLD� GR� LQGLYtGXR� KXPDQR� HP� PRPHQWRV� FUtWLFRV� GH�
FXLGDGRV� �PpGLFRV�� GUHQD� DV� HQHUJLDV� PRUDLV� GD� %LRpWLFD� GRV�WHPDV�PDLV�DPSORV�GD�VREUHYLYrQFLD�KXPDQD�H�TXDOLGDGH�GH�YLGD�H�VD~GH�HP�SHUVSHFWLYDV�GHPRJUiILFDV�H�DPELHQWDLV��$OpP�GLVVR��
VHP�D�SHUVSHFWLYD�JOREDO�TXDQWR�j�VD~GH�H�jV�FLrQFLDV�GD�YLGD��R�WUDEDOKR� GRV� ELRHWLFLVWDV� PDLV� IDFLOPHQWH� VH� WRUQD� GHILQLGR� SRU�
LQVWLWXLo}HV�PpGLFDV (REICH, 1994:28-9). 

 
Notamos que o autor defende a inexistência de regras para a Bioética, 

propondo muitos caminhos e possibilidades, no lugar de um caminho único. Com 

esta proposta concordamos inteiramente. 
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Verificamos também, que o autor demonstra uma excessiva 

preocupação no sentido de que a Bioética não seja exclusiva e do domínio do 

meio médico. Pareceu-nos demasiada a necessidade de reiteradas vezes, 

manifestar-se neste sentido. Inquieta-se com a tentativa da limitação da 

interferência de não médicos em assuntos médicos, por parte dos últimos. Ou 

seja, o autor defende a idéia de que é possível que pessoas de fora da área 

médica possam opinar e discutir temas médicos. Quanto a este entendimento, 

concordamos em parte, porque há situações e situações, cada uma com sua 

particularidade. Acreditamos que em algumas circunstâncias é possível ampliar as 

discussões dos temas com profissionais da área e de fora dela, já em outras, há 

dificuldades impostas pelo próprio sigilo profissional.  

Falando sobre o uso acadêmico do termo Bioética, sugere-se que: 

 

6HULD� SUHIHUtYHO� ID]HU� D� VHJXLQWH� GLVWLQomR� QR� WtWXOR� GHVVD�
GLVFLSOLQD�� XVDU�R� WHUPR� µ%LRpWLFD¶� HP�VHX�VHQWLGR�RULJLQDO� JOREDO��SDUD� VH� UHIHULU� j�pWLFD�GDV� FLrQFLDV�GD�YLGD�H�GR�FXLGDGR�FRP�D�VD~GH�� H� HQWmR� XVDU� DGMHWLYRV� SDUD� HVSHFLILFDU� iUHDV� GH�
SUHRFXSDomR� GHQWUR� GD� %LRpWLFD�� 3RU� H[HPSOR�� SRGHU�VH�LD� IDODU�HP�%LRpWLFD�0pGLFD��%LRpWLFD�DPELHQWDO��%LRpWLFD�FOtQLFD��%LRpWLFD�
QD� HQIHUPDJHP�� VHP� LPSOLFDU� FRP� LVVR� XPD� DSUR[LPDomR�SDUWLFXODU (REICH,  1994:29-30).  

 
 
Neste uso acadêmico, mais uma vez o autor se preocupa em 

argumentar a distinção que pode ocorrer com as diversas áreas da saúde, 

separando quando a intenção era unir a Bioética. Acreditamos que a junção 

proposta é positiva, porque a compartimentalização das ciências na modernidade, 

já foi demasiadamente criticada e portanto os autores como o supra citado, temem 

pela permanência deste erro. 
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O advento da Bioética impõe oferecer aos médicos em formação, bases 

sólidas de conhecimentos éticos que os preparem para o exercício profissional, 

para poderem perceber o mundo contemporâneo sob outro olhar, um olhar mais 

crítico baseado no conhecimento de conceitos filosóficos, religiosos e legais.  

Faremos agora uma caminhada pela segunda parte desta pequena 

conceituação sobre Bioética, que seria o pensamento que dominou os estudiosos 

desta nova disciplina. Inicialmente a Bioética foi norteada por alguns princípios: 

Beneficência; Não-maleficência; Autonomia e Justiça, como veremos adiante. 

Posteriormente, estes princípios foram gradativamente sendo substituídos por 

idéias mais amplas, porque os horizontes da Bioética não devem ser limitados.   

�
�

���3ULQFtSLRV�
�
Em 1974, formou-se nos Estados Unidos, a &RPLVVmR�1DFLRQDO�SDUD�D�

³3URWHomR�GH� 6XMHLWRV� +XPDQRV� QD� 3HVTXLVD� %LRPpGLFD� H� &RPSRUWDPHQWDO´, 
responsável pela ética das pesquisas relacionadas às ciências do comportamento 

e à Biomedicina. Após quatro anos, o resultado do trabalho da comissão 

ficou conhecido como 5HODWyULR�%(/0217,16 um documento que ainda hoje é um 

marco histórico e normativo para a Bioética. Por meio desse relatório foi 

possível identificar a proposta da comissão: articular três princípios éticos, 

supostamente universais, que promoveriam as bases conceituais para a 

                                                 
161DWLRQDO�&RPPLVVLRQ�IRU�WKH�3URWHFWtRQ�RI�+XPDQ�6XEMHFWV�RI�%LRPHGLFDO�DQG�%HKDYLRUDO�5HVHDUFK��
7KH�%HOPRQW�5HSRUW� ethical principles and guidelines for the protection of the human subjects of research.  
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formulação, a crítica e a interpretação de dilemas morais envolvendo a pesquisa 

científica (REICH, 1995: 2767-73).  

Os participantes do Relatório Belmont justificaram a eleição de três 

princípios éticos, dentre um universo de possibilidades, argumentando que a 

escolha baseava-se em uma estrutura profunda do pensamento moral. Para eles, 

os princípios éticos escolhidos pertenciam à história das tradições morais do 

ocidente, havendo uma relação de dependência mútua entre eles, fato que 

garantiria sua harmonia quando aplicados, Foram, portanto, escolhidos os 

seguintes princípios: 

a) $XWRQRPLD� Respeito pelas pessoas; este princípio carrega 

consigo pelo menos outros pressupostos éticos: os indivíduos 

devem ser tratados como agentes autônomos e as pessoas com 

autonomia diminuída (os socialmente vulneráveis) devem ser 

protegidas de qualquer forma de abuso. Do ponto de vista prático, 

isso significa que a vontade deve ser um pré-requisito fundamental 

para a participação na pesquisa científica, fazendo com que 

a concessão do consentimento somente tenha validade após a 

informação e a compreensão sobre a totalidade da pesquisa a ser 

realizada;  

b) %HQHILFrQFLD� H� 1mR�0DOHILFrQFLD� dentre os três princípios 

escolhidos, esse é o que maior referência faz à história da 

deontologia médica no ocidente. A beneficência deve ser vista 

como um compromisso do pesquisador na pesquisa científica para 

assegurar o bem-estar das pessoas envolvidas direta ou 
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indiretamente com o experimento. O apelo à beneficência objetiva, 

ainda, idéias como não causar qualquer dano ou mesmo 

maximizar os benefícios previstos, Na prática, estes princípios 

propõe uma avaliação sistemática e contínua da relação risco-

benefício para as pessoas envolvidas;  

c) -XVWLoD� esse princípio é o que mais intimamente está relacionado 

às teorias da filosofia moral em vigor nos Estados Unidos por 

ocasião da elaboração do relatório. Eqüidade social, entendida 

como o filósofo John Rawls17 (1999) vinha propondo, isto é, como 

o princípio do reconhecimento de necessidades diferentes para a 

defesa de interesses iguais, era uma das grandes 

novidades apresentadas pelos membros da comissão. Dentre 

inúmeras implicações práticas, a referência a esse princípio exige, 

por exemplo, um cuidado redobrado na escolha dos participantes 

da pesquisa científica. Em nome disso, a divulgação do relatório, e 

especialmente a inclusão desse princípio, foi decisiva para 

a proteção dos seres humanos envolvidos em pesquisas (DINIZ, 

2002:21-3).  

Vale resgatar que o significado de eqüidade não é o mesmo de 

igualdade. A igualdade, tal como proposta pela revolução francesa e incorporada 

às estruturas simbólicas do Ocidente há mais de 200 anos, não pode continuar 

sendo o ponto de partida ideológico para a construção de relações éticas. A 

                                                 
17 -RKQ�5DZOV - filósofo que defende em “$�7KHRU\�RI�-XVWLFH´, a mesma técnica construtiva semelhante à 
usada por Kant., na formulação da sua categoria moral (RAWLS, 1999). 
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igualdade ignora as desigualdades concretas e aviltantes que marcam hoje a vida 

da maior parte das populações do mundo (GARRAFA, 2002:3). Neste aspecto a 

justiça social não pode ficar horizontalizada, para ser autêntica teria que tratar 

desiguais de diferentes formas, portanto, dando mais a quem precisa mais e 

menos a quem precisa menos. Seria o reconhecimento da cidadania através da 

promoção dos direitos humanos mais elementares. 

A teoria principialista, como ficou conhecida a teoria baseada nos 

princípios, ocorreu a partir da publicação dos Princípios da Ética e Bioética, da 

autoria do filósofo Tom Beauchamp e do teólogo James Childress, em 1979. Foi 

quando a Bioética consolidou sua força teórica, especialmente nas 

universidades estadunidenses. Este livro foi a primeira tentativa bem-sucedida de 

instrumentalizar os dilemas relacionados às opções morais das pessoas no campo 

da saúde e da doença ou, nas palavras dos autores, �>���@�HVWH� OLYUR�RIHUHFH�XPD�
DQiOLVH�VLVWHPiWLFD�GRV�SULQFtSLRV�PRUDLV�TXH�GHYHP�VHU�DSOLFDGRV�j�ELR0HGLFLQD�
>���@�� A proposta teórica de Beauchamp e Childress seguia a trilha aberta pelo 

³5HODWyULR� %HOPRQW´ alguns anos antes, defendendo a idéia de que os conflitos 

morais poderiam ser mediados pela referência a algumas ferramentas morais, os 

chamados princípios éticos (DINIZ, 2002:25).   

A teoria principialista tornou-se hegemônica e somente ao final da 

década de setenta é que apareceram as primeiras críticas, combatendo 

arduamente a visão limitada e normativa do principialismo. Estes princípios não 

estão de acordo com o espírito original da disciplina, de gerar uma nova 

perspectiva filosófica e prática sobre o conflito moral (DINIZ, 2002:34-5). 
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Vamos citar algumas tendências atuais da Bioética que se formataram 

a partir das críticas contra a teoria principialista, já descrita. Esta nova abordagem 

é ampla e abriga muitos conceitos. Foi construída a partir da tessitura da cultura e 

da contra-cultura contemporânea e contempla a diversidade humana. 

�
�

���7HQGrQFLDV�DWXDLV�
 

Muitas são as vocações da Bioética neste início de século. As 

preocupações principais estão relacionadas às diferenças entre os países 

desenvolvidos, chamados centrais e os demais, chamados periféricos. Vamos 

tentar relacionar alguns autores com um olhar crítico sobre o tema. ³&HQWUDO´ seria 

o país onde os problemas básicos com saúde, educação, alimentação, moradia e 

transporte já estão resolvidos ou bem encaminhados. Os �SHULIpULFRV�� por outro 

lado, são aqueles que os organismos internacionais costumam chamar de �HP�
GHVHQYROYLPHQWR�� onde a maioria da população continua lutando pela obtenção 

de condições mínimas de sobrevivência e dignidade e, principalmente, onde a 

concentração de poder e de renda encontra-se nas mãos de um número cada vez 

menos representativo de pessoas. 

Esta caminhada ocorreu com o questionamento sobre a escolha dos 

princípios morais da coletividade, ou seja, que tipo de sociedade queremos viver. 

A teoria principialista foi importada para os países periféricos como uma fórmula 

pronta a ser seguida, com a transferência de teorias morais. Neste tipo de conduta 
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não se preocupou com o contexto e nem com as crenças dos grupos societários 

destinados, principalmente o Brasil, com sua  multiculturalidade. A cultura 

americana, branca, classe média, educada e individualista, supervaloriza a 

autonomia, dando seguimento à tradição filosófica anglo-saxã (DINIZ, 2002:36-

40). 

No discurso de abertura do “6H[WR�&RQJUHVVR�0XQGLDO�GH�%LRpWLFD´� ���  o 

atual presidente da “6RFLHGDGH� %UDVLOHLUD� GH� %LRpWLFD´� (SBB), Volnei Garrafa, 

defendeu uma pauta de trabalho de uma ³%LRpWLFD�WUDQVIRUPDGRUD��FRPSURPHWLGD�
H�LGHQWLILFDGD�FRP�D�UHDOLGDGH�GRV�SDtVHV�HP�GHVHQYROYLPHQWR´��

O mesmo autor cita que a partir dos anos 90, novas perspectivas 

teóricas críticas emergiram no contexto da Bioética. Problemas persistentes 

constatados no quotidiano dos países periféricos como a exclusão social e a 

concentração de poder; a globalização econômica internacional e a evasão de 

divisas das nações mais pobres para os países centrais; a inacessibilidade dos 

grupos economicamente vulneráveis às conquistas do desenvolvimento científico 

e tecnológico; e a desigualdade de acesso das pessoas pobres aos bens de 

consumo básicos indispensáveis à sobrevivência humana com dignidade. 

A “%LRpWLFD� %UDVLOHLUD´ , como se tornou conhecida a partir das 

afirmativas do citado autor, é a Bioética de intervenção que defende uma ação 

social concreta e prática junto às comunidades mais carentes, diminuindo o 

desequilíbrio social.  A partir do Hemisfério Sul poderia surgir um novo arcabouço 

                                                 
186H[WR� &RQJUHVVR� 0XQGLDO� GH� %LRpWLFD - realizado em Brasília, em novembro de 2002, com o tema:�
%LRpWLFD��SRGHU�H�LQMXVWLoD��SRU�XPD�pWLFD�GH�LQWHUYHQomR� 
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crítico engajado as necessidades das maiorias populacionais excluídas do 

processo de desenvolvimento. 

Garrafa propõe avançar no contexto internacional, a partir da América 

Latina, propondo uma discussão diferente das abordagens tradicionais e elitistas, 

de forte conotação anglo-saxônica. Ele pensa que:  

 

(VWH� QRYR� HQIRTXH� WHyULFR� SURS}H� XPD� DOLDQoD� FRQFUHWD� FRP� R�
ODGR� KLVWRULFDPHQWH� PDLV� IUiJLO� GD� VRFLHGDGH�� LQFOXLQGR� D� UH�DQiOLVH� GH� GLIHUHQWHV� GLOHPDV�� HQWUH� RV� TXDLV�� DXWRQRPLD� YHUVXV�
MXVWLoD�HT�LGDGH�� EHQHItFLRV� LQGLYLGXDLV� YHUVXV� EHQHItFLRV�FROHWLYRV�� LQGLYLGXDOLVPR� YHUVXV� VROLGDULHGDGH�� RPLVVmR� YHUVXV�SDUWLFLSDomR�� PXGDQoDV� VXSHUILFLDLV� H� WHPSRUiULDV� YHUVXV�
WUDQVIRUPDo}HV�FRQFUHWDV�H�SHUPDQHQWHV�(GARRAFA, 2002:1).���

O autor acredita que as diferenças culturais entre os latino-americanos 

e os anglo-saxões podem entre outras coisas, justificar a mudança do enfoque 

bioético. Para exemplificar esta idéia podemos partir do pressuposto de que a 

autonomia é o bem maior do grupo central enquanto nossa cultura privilegia a 

solidariedade. No raciocínio dos anglo-saxões a solidariedade pode ser 

compreendida como intromissão ou invasão de privacidade. 

Garrafa (2002:2) afirma que nos países pobres, denominados 

periféricos, persistem as mesmas condições humanas da Antiguidade, ou seja: a 

exclusão social, a discriminação das mulheres, o racismo, a iniqüidade na 

alocação e distribuição de recursos sanitários, o abandono de crianças e idosos, o 

aborto, a eutanásia, entre outras. Já nos países ricos, chamados de centrais, diz 

respeito às questões decorrentes ao acelerado desenvolvimento científico e 

tecnológico que emergiram nos últimos cinqüenta anos, entre as quais encontram-
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se as novas técnicas de reprodução assistida (incluindo a clonagem reprodutiva e 

a terapêutica), o Projeto Genoma Humano e os avanços no campo da engenharia 

genética, os transplantes de órgãos e tecidos humanos, etc. 

Neste capítulo, referente a Bioética, pode-se depreender que dois 

autores reivindicam a autoria do neologismo, Bioética, Potter (DSXG PESSINE, 

2001:348) e Hellegers (DSXG REICH, 1994:321-2). Entretanto, a comunidade 

científica ocidental reconhece o primeiro, médico, oncologista, estadunidense, 

como autor. A ciência da vida, como se tornou conhecida a Bioética, surgiu num 

momento de ruptura com a Ética Médica, quando outros profissionais de áreas 

diversas passaram a questionar a razão da responsabilidade sobre a vida e a 

morte dos pacientes, ser exclusividade médica. 

Naturalmente, todo este movimento surgiu à guisa dos novos 

conhecimentos técno-científicos e da utilização dos mesmos em seres humanos. 

O distanciamento dos médicos com seus pacientes também foi um fator 

desencadeante do processo, e os defensores da Bioética a colocam como 

mediadora dos conflitos morais, trazidos pelo desenvolvimento científico. 

 O caminho da Bioética abre espaço para a reflexão crítica, incluindo 

profissionais das ciências humanas nas discussões morais. Os princípios da 

Bioetica, Beneficência, Não-maleficência, Autonomia e Justiça, determinaram a 

teoria do principialismo da autoria de Beauchamp e Childress (1979). Estes 

princípios consolidaram a força teórica dos dilemas morais e instrumentalizaram 

os princípios éticos das mesmas.  

A Bioética, contudo, não ficou restrita a teoria principialista, evoluindo 

através do contexto histórico de seus 35 anos de criação. Atualmente, estes 
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princípios estão sendo criticados por autores contemporâneos, pelo fato de terem 

sido importados dos países hegemônicos, sem considerar o contexto sócio-

cultural e econômico do país receptor.  

Hoje, defende-se a Bioética da intervenção, como uma ação dura para 

mudar os problemas concernentes às necessidades básicas indispensáveis à 

sobrevivência digna de determinadas sociedades, consolidando a construção de 

realidades diferentes a partir da problemática de cada região. Esta idéia 

transformadora de uma Bioética comprometida vai de encontro às fórmulas 

teóricas prontas, com a transferência de teorias morais de países ricos para os 

menos favorecidos. 

Encerramos este capítulo com a idéia que muitas lacunas ficaram por 

serem preenchidas, pela amplitude dos conhecimentos gerados a partir de tantos 

estudos e discussões. Acreditamos que novos trabalhos poderão ser 

desenvolvidos para melhor explorar e aprofundar a disciplina, que durante o curso 

de Ética Médica é somente delineada de forma rudimentar, para que os alunos 

tenham uma idéia sobre o assunto. 
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&DStWXOR�,,,�
&yGLJRV�GH�eWLFD�

�
Neste capítulo vamos adentrar na história da construção dos códigos de 

conduta, seu contexto histórico cultural e indicar em linhas gerais sua evolução 

histórica, especificamente nos códigos de Ética Médica. Inicialmente faremos um 

recorte histórico e uma análise da conjuntura da criação, ou digamos da 

necessidade das relações sociais serem obrigadas a estabelecer leis, resoluções 

e códigos de comportamento para que os cidadãos se respeitem reciprocamente e 

possam conviver de modo harmônico.  

A importância do Código de Hamurabi na formação e na influência de 

leis e diretrizes para a construção de normas em todo mundo ocidental, também 

será vista neste capítulo. Faremos uma sinópse de como ocorreu a concepção 

dos códigos de Ética Médica no ocidente e especificamente no Brasil, ponderando 

sua evolução a partir da criação do Conselho Federal de Medicina em 1957 

(Apêndice A). 

Infelizmente, parece-nos que não basta o ser humano conhecer o que é 

certo e errado para fazer a melhor escolha, é necessário haver limites legais e 

punições para a regulamentação profissional. Principalmente, quando se trata de 

uma atividade como a Medicina, que permite ao médico uma invasão do corpo do 

paciente. Nada se torna absoluto quando o assunto é gente. Gente que cuida de 

gente. Gente que precisa de limites para respeitar seu semelhante. 

�
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���+LVWyULFR�
 

Inicialmente faremos uma análise histórica sobre os códigos de ética, 

buscando entender a necessidade de sua criação. Por que as sociedades 

necessitam de tais elementos para um relacionamento entre iguais, ou 

semelhantes? 

Aguiar (1993:60-1) lembra que na filosofia e nas ciências sociais o 

movimento e a transformação se impõem diante das situações imutáveis. Isto é, o 

ser humano é um ser no tempo, que nele se transforma e se constitui. O tempo 

humano denomina-se história. O entendimento que os seres humanos têm em si, 

individual ou coletivamente, varia no tempo, no espaço e nas culturas. As 

sociedades não são essencialmente harmônicas, elas estão sempre se 

transformando a partir dos conflitos e das contradições que a fazem mover e se 

transformar. Assim, as sociedades funcionam muito mais pela lógica das 

contradições do que pela lógica da identidade.  

Observamos que autores como Tenório (1989:8) defendem a 

historização dos fatos descrevendo que as características da totalidade de cada 

momento histórico permeiam cada uma das suas partes, evidenciando que o todo 

está contido na parte. A História faz uma demarcação dinâmica e indissociada da 

totalidade. ³4XDQGR� D� GHPDUFDomR� p� FRQJHODGD�� R� FRQKHFLPHQWR� VH� WRUQD� D�
KLVWyULFR��VH�DIDVWDQGR�GD�SUi[LV�GD�SURGXomR´� Dessa forma, é importante captar a 

teoria como se produziu no passado, interpretada de forma ativa e não 

simplesmente a contemplação passiva do processo. 
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Por outro lado, 

 

�>���@� QmR� VH� SRGHULD� GL]HU� TXH� H[LVWH� XPD� KLVWyULD�� PDV� YiULDV��
WDQWDV� TXDQWDV� IRUHP� RV� HVStULWRV� TXH� DV� FULDP�� 1mR� Vy� FDGD�pSRFD� WHULD�VXD�SUySULD�YLVmR�GD�KLVWyULD�±�VXD�SUySULD�KLVWyULD�±�
FRPR� FDGD� QDomR�� FDGD� FODVVH� VRFLDO�� FDGD� KLVWRULDGRU�� HQILP 
(CUNHA, 1984:13 DSXG TENÓRIO, 1989:14). 

 

Encontramos na Enciclopédia Britânica (2004) um artigo que faz 

referência à origem da ética e dos códigos de ética, através de uma narrativa 

mítica, descrevendo como os códigos foram criados.  

Segundo a citação acima, sociedade humana tem, virtualmente, alguma 

forma de PLWR para explicar a origem da moralidade.  No Louvre, em Paris, há uma 

coluna babilônica, negra, onde se vê em alto relevo mostrando o deus do sol 

Shamash, apresentando o código de leis à Hammurabi. No Velho Testamento, a 

passagem que relata a apresentação dos dez mandamentos de Deus a Moisés, 

no monte Sinai, pode ser considerado outro exemplo. No clássico Protágoras, de 

Platão, há um relato mítico profético, de como Zeus teve compaixão dos infelizes 

humanos, que vivendo em pequenos grupos e com dentes inadequados, garras 

fracas e desprovidos de velocidade, não eram páreo para as demais feras. Para 

compensar estas deficiências, Zeus deu aos humanos, um senso de moral e a 

capacidade para estabelecer leis e justiça, de tal forma que eles poderiam viver 

em grandes comunidades e em cooperação mútua. 

Não nos causa surpresa, que esta referida moralidade tenha sido 

revestida de mistério e poder  de origem divina, nada mais poderia prover  razões 

tão fortes para aceitação dessas leis morais.  Atribuindo uma origem divina à 
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moralidade, o clero tornou-se seu intérprete e guardião, assegurando para si um 

poder que não poderia facilmente abrir mão. Esta ligação entre moralidade e 

religião tornou-se tão forte, que ainda se fala que não há moralidade sem religião.  

De acordo com esta visão, a ética deixa de ser um campo de estudo 

independente, tornando-se desta forma, teologia moral. Esta apropriação da 

moralidade pela Igreja Católica foi responsável pelo domínio da mesma no período 

medieval. Este aspecto é algo que nos preocupa, porque percebemos ausência de 

isenção e em seu lugar o doutrinamento religioso que ainda persiste nos dias 

atuais. 

Esta origem relatada é a origem religiosa, existem outras como, por 

exemplo: a ética pré-humana, comportamento não humano, familiaridade e 

reciprocidade.  Vamos enfocar somente este tipo de origem, por estar mais 

intimamente relacionada à cultura ocidental. 

Ainda na Enciclopédia Britânica (2004) pesquisamos a origem histórica 

dos códigos. Impressiona o aspecto de que na Antiguidade já terem uma 

preocupação tão grande com os códigos de conduta, nome melhor empregado 

aos chamados hoje de códigos de ética.  O “Código de +DPXUDEL´, foi considerado 

por muito tempo como o primeiro e único documento no gênero, atribuindo-se a 

seu codificador uma originalidade indevida. 

Este conceito perdurou até meados do século XX, quando foram 

descobertos os códigos de %LODODPD�e do de /LSLW�,VKWDU (1945-1947).  O código de 

+DPXUDEL retorna assim a seu lugar, na grande tradição jurídica sumero-acádica 

ou mesopotâmica. 
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A originalidade de +DPXUDEL, foi de ter sido legislador de um império e 

de ter entrado na tradição jurídica, consolidando-a, harmonizando os costumes, 

estendendo o direito e as leis a todos os súditos do seu vasto império.   

O estudo das antigas legislações do Oriente revela atualmente sete 

delas.  O mais antigo código até hoje conhecido é o de 8U�1DPX, que viveu 2050 

a.C.  Segue-se o de %LODODPD, um dos primeiros reis do primeiro estado de 

(VKQXQD, que viveu em  1950 a.C.  O terceiro código é atribuído a /LSLW�,VKWDU, 
quinto rei da dinastia de ,VLQ.  Em quarto lugar vem o código de +DPXUDEL, sem 

dúvida o mais importante do antigo oriente.   

Seguem-se as leis medo-assírias (1114/1076 AC), cujo conteúdo 

remonta a dois ou três séculos anteriores.  Dos hiitas também subsiste um código 

de leis, cujas datas oscilam de 1400 a 1225 a.C. Finalmente a época 

neobabilônica (880/500 a. C), deixou uma tábula com nove artigos de sua 

legislação. 

O monumento relativo ao “&yGLJR� GH� +DPXUDEL´ está no acervo do 

Museu do Louvre, em Paris e provém do templo de “(EDEEDUD´, em Sippar.  

Consiste em um tronco em forma de cone, de uma pedra negra e dura, com 2,25 

m de altura e com 1,60 m de circunferência na parte superior e 2 m na base.  Toda 

superfície do bloco está recoberta por um texto cuneiforme, denso e elegante, de 

escrita acádica.  No topo, em alto relevo, vê-se +DPXUDEL, também chamado de 

.KDPX�5DEL, em atitude de inspiração, aprendendo as ³OHLV� GD� HTXLGDGH´� 
redigidas na parte inferior da pedra, dispostas em 46 colunas, com um texto de 

3.600 linhas.  +DPXUDEL, toca seu coração com a mão direita, como se o quisesse 

despertar para receber as palavras divinas. 
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O texto está encimado pela figura de 6KDPDVK, deus do Sol, que bafeja 

o espírito de equidade da justiça, no ato de ditar as leis ao rei babilônico.  Aparece 

representado por dois feixes de luz atrás dele, tem na cabeça uma espécie de 

tiara ornada com quatro ordens de chifres e está majestosamente sentado, 

segurando em sua mão esquerda um pequeno cetro e um círculo, símbolo do ciclo 

dos tempos regulados pelo sol.  Diante dele está +DPXUDEL, em atitude de 

submissão e atenção, vestindo uma túnica de pregas lisas, presa ao corpo na 

altura da cintura e leva um gorro especial na cabeça. 

Este monumento foi encontrado em 1901, por uma delegação francesa 

na Pérsia, sob a direção de -DFTXHV�GH�0RUJDQ, que o desenterrou das ruínas da 

acrópole de 6XVD.  É sabido que, após a morte do guerreiro legislador, os povos 

do (ODP invadiram a Babilônia.  Teriam levado a coluna diorítica das suas leis, 

possivelmente, porque temiam mais aquela coluna com suas inscrições 

cuneiformes do que as armas dos defensores da cidade. Levaram-na 

cuidadosamente, talvez temerosos dos seus sortilégios e em 6XVD acabou sendo 

sepultada. 

Sob o ponto de vista ético e social e pela segurança de sua data, o 

“&yGLJR� GH� +DPXUDEL´ pode ser considerado um documento universal, 

possibilitando conhecer uma codificação clara e breve do direito privado numa 

época histórica remotíssima, que simultaneamente fixava os costumes e as 

tradições jurídicas já seculares para o país e ao mesmo tempo, estipulava bases 

para futuros Estados. O Código de Hamurabi, foi instituído no ano de 2000 antes 

de Cristo, para orientação do povo do Império Sumerino.  Este Código, no seu 

capítulo XII, trata de honorários e penalidades profissionais, (médicos, 
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veterinários, barbeiros, mestres-de-obras, bateleiros), assim como a pena de talião 

(olho por olho, dente por dente), quando ocorria erro médico.  Era sem dúvida um 

Código muito severo e provavelmente originou-se na ³0DO�SUDFWLFH´ ou erro 

médico. Os escritos antigos dos Chineses, Hindús, Gregos e Romanos, já 

salientavam a importância social da prática médica.  Os aspectos morais do 

exercício da Medicina estão sob o controle social e profissional. 

As normas oriundas do direito romano ainda não foram superadas – 

³DOWHUXP�QRQ�ODHGHUH��KRQHVWH�YLYHUH�H�VXXP�FXLTXH�WULEXHUH´ -, isto é, não lesar a 

outrem, viver honestamente e dar a cada um o que é seu, dispensam 

considerações mais prolixas na observância da ética na aplicação do direito, 

conduzindo a justiça (DIAS, 1993:56). 

A necessidade da construção de legislações específicas parece ser 

imperativa para a manutenção das relações humanas. A lei é um dos construtos 

que compõe com o bem e a liberdade, a edificação da ética. A lei como instituição 

de limites, não reduzida a códigos e constituições humanas, mas,  como raiz 

fundante da expressão do ser humano como ser de finitude. Limites que 

transcendem as duas barras que compõe a vida humana, o nascimento como o 

começo e a morte como o fim. Limites nas relações entre os humanos compondo 

a possibilidade de convivência (AGUIAR, 1993:60-1).  

Martin (1993:28) refere que não só os médicos criaram códigos de 

comportamento, outros grupos profissionais também produziram os seus como é o 

caso de grupos religiosos, governos civis, outras classes profissionais e grupos de 

consumo. Esta questão revela o pluralismo de idéias e a diversidade de valores, 

normas e questões éticas.  
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Depois desta análise referente ao nascimento e evolução de códigos de 

conduta ou de comportamento, faremos um estudo sobre os códigos de Ética 

Médica que são destinados aos médicos, durante seu atendimento profissional. 

�
�
���&yGLJRV�GH�eWLFD�0pGLFD�
 

Os códigos de Ética Médica se debruçam sobre um conjunto de normas 

ligadas ao comportamento do médico durante o chamado ato médico, ou seja, em 

cabal atividade profissional. Ele tem um enfoque educativo e outro punitivo, sendo 

que ambos convergem para a construção da cidadania. A estrutura destes códigos 

é disposta em capítulos que por sua vez compreendem artigos,  que abordam 

múltiplos temas relativos ao relacionamento dos médicos com seu entorno. Todas 

estas iniciativas foram legitimadas por conselhos ou ordens que integram as 

categorias profissionais do país e posteriormente foram promulgadas pelos 

governos federais, tornando-se lei para a classe.  

Faremos ainda a análise de alguns códigos de Ética Médica que 

pertencem a países escolhidos de forma aleatória e posteriormente estudarmos os 

códigos de Ética Médica brasileiros. 

Segundo Gomes (1998:245) o Código de Hamurabi já estabelecia que: 

³2�PpGLFR�GXUDQWH�R� WUDWDPHQWR�TXH�PDWD�RX� FHJD�DOJXpP� OLYUH�� WHUi� VXDV�PmR�
FRUWDGDV��VH�PRUUH�R�HVFUDYR��SDJD�VHX�SUHoR��VH�ILFDU�FHJR��D�PHWDGH�GR�SUHoR´� 
Outros códigos antigos, como o livro dos Vedas, o Levítico, já estabeleciam penas 
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para os médicos que não aplicassem com rigor a Medicina da época. Podendo ter 

as mãos decepadas ou perder a própria vida, se o paciente ficasse cego ou 

falecesse. Também entre os egípcios e os gregos havia a tradição de punir o 

médico, inclusive com a pena de morte. Em Roma os médicos culpados poderiam 

pagar uma indenização pela morte de um escravo e eram condenados à morte 

quando o cidadão fosse livre. Na Idade Média a rainha Astrogilda exigiu que 

fossem enterrados com ela os dois médicos que a trataram, aos quais atribuía o 

insucesso de seu tratamento. O mais antigo Código de Ética Médica conhecido é 

o tradicional juramento de Hipócrates, apesar dos seus 25 séculos, os princípios 

nele contidos permanecem vivos até hoje, com uma representação simbólica 

muito grande.   

Martin (1993:25) descreve que no começo do século XIX Thomas 

Percival (1803-1827) produziu o primeiro código de Ética Médica, motivado pelo 

clima de tensão e briga no meio hospitalar e na tentativa de amenizar este 

ambiente de trabalho. Este primeiro código tenta superar conflitos profissionais, 

moralizar a profissão e a formação do caráter dos médicos novos. Percival 

persistiu na idéia de que o médico deveria ser um cidadão virtuoso, cortês, um 

verdadeiro gentleman. O código de ética de Thomas Percival (1803) destinou-se a 

guiar os membros das profissões de saúde de Manchester e é considerado mais 

como um guia de comportamento social propriamente dito, do que uma orientação 

sobre princípios básicos de moral.  

Grandes avanços científicos trouxeram muitas dificuldades para o 

comportamento médico diante das novas áreas de conhecimento e de 

procedimentos. Conflitos foram criados entre a Medicina popular e a erudita, entre 
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a Medicina de inspiração religiosa e a científica, entre a Medicina tecnológica e a 

humanística. Todos estes elementos juntamente  com as notícias do 

comportamento dos médicos nazistas nos campos de concentração e suas 

experiências com pessoas humanas foram o caldo de cultura necessário para a 

geração de códigos de comportamento nacionais e internacionais para os 

médicos. Assim nasceram a Declaração de Nurenberg (1946, DSXG CFM, 1988), a 

Declaração de Genebra (1948,�DSXG CFM, 1988), o Código Internacional de Ética 

Médica (1949,� DSXG CFM, 1988), a Declaração de Helsinque (CFM, 1983:57) 

adotada em 1964 e revisada em Tóquio em 1975 e os Princípios de Ética Médica 

relativos com Tortura e Crueldade com Prisioneiros e Detentos das Nações 

Unidas (CFM, 1983).  

A Declaração de Genebra, nada mais é do que a reformulação do 

Juramento de Hipócrates. Esta, foi promovida pela Associação Médica Mundial 

como conseqüência às transgressões éticas ocorridas durante a Segunda Guerra 

Mundial e adotada pela Assembléia Geral da Associação Mundial em Genebra, 

em setembro de 1948. Baseado nessa Declaração de Genebra foi então redigido 

o Código Internacional de Ética Médica. Todos este códigos privilegiam o bem-

estar do doente, mas ainda assim é dada ênfase aos direitos e obrigações do 

médico (MARTIN, 1993:29). 

Donald Konold (DSXG MARTIN, 1993:27) descreve que os valores são 

também transmitidos através de orações e juramentos. Segundo este autor as 

orações do médico reafirmam seu compromisso pessoal com seu dever 

profissional e os juramentos obrigam publicamente o médico recém formado a 
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assumir as reconhecidas responsabilidades da profissão e sua responsabilidade 

social, enquanto os códigos fornecem guias de comportamento. 

Antes de nos aprofundarmos nos códigos de Ética Médica brasileiros, 

vamos destacar códigos de Ética Médica vigentes em alguns países, escolhidos 

ao acaso pela facilidade de acesso aos mesmos. O mapeamento destes trabalhos 

nos permite conhecer a dimensão da identidade, da historicidade e da ideologia 

dos mesmos, que apesar de oriundos em diferentes culturas, enfocam uma 

essência humanista  que evidencia o mesmo fundante.  

�
 �����&yGLJR�GH�eWLFD�0pGLFD�GRV�(VWDGRV�8QLGRV�
O primeiro Código de Ética Médica apresentado pela Associação 

Médica Americana (1847), somente pode ser compreendido, à luz do trabalho de 

Ética Médica desenvolvido pelo inglês Thomas Percival (1978:1738-46).  Ele 

escreveu o primeiro código moderno compreensível, em resposta às solicitações 

de uma parte dos monopólios de 0DQFKHVWHU� ,QILUPDU\, para desenvolver um 

esquema de conduta profissional relativa aos hospitais e aos médicos, evitando 

conflitos.  Depois de escrever e rever durante três anos, finalmente distribui um 

livro com o título “0HGLFDO�(WKLFV”.  Foi publicado em 1803, com o subtítulo: ³8P�
&yGLJR�GH�$WLWXGHV�H�3ULQFtSLRV��$GDSWDGRV�j�&RQGXWD�3URILVVLRQDO�GH�0pGLFRV�H�
&LUXUJL}HV´� 

O Código de Ética Médica de Percival, consistia em quatro capítulos 

intitulados:  “&RQGXWD� UHODWLYD� DRV� KRVSLWDLV� H� RXWUDV� FDULGDGHV� PpGLFDV�
SURILVVLRQDLV´�� ³&RQGXWD� SURILVVLRQDO� QD� SUiWLFD� SULYDGD� H� S~EOLFD´�� ³&RQGXWD� GRV�
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PpGLFRV� IUHQWH� D� VHJXURV´� e ³'HYHUHV� SURILVVLRQDLV� HP� FHUWRV� FDVRV� TXH�
UHTXHUHP� R� FRQKHFLPHQWR� GD� OHL´�  Este Código de Ética serviu durante muitos 

anos como modelo para os códigos de ética de sociedades médicas na Inglaterra 

e nos Estados Unidos (PERCIVAL, 1978:1738-46). 

Quando a Associação Médica Americana foi fundada, em 1847, sua 

primeira tarefa foi estabelecer padrões para a educação médica e formular um 

Código de Ética, preservando grande parte do Código de Ética de Percival, 

principalmente no capítulo referente à prática privada. 

O Código de Ética Médica adotado pela Associação Médica Americana 

e a Academia de Medicina de Nova York foi assinado em 1847 e contém três 

capítulos referentes aos deveres dos médicos, deveres dos pacientes para com os 

médicos e deveres dos médicos com seus colegas (LUDWIG & Co., 1848).  

    

�����&yGLJR�GH�eWLFD�0pGLFD�GD�)UDQoD�
O Código de Ética Médica da França (1979:35-46) que está em vigor 

atualmente, foi assinado em 1977, relacionado a um decreto de 1966.  Ele divide-

se no aspecto da Medicina pública e privada, sendo diferente os deveres e direitos 

dos médicos nestas duas circunstâncias. 

Trata de assuntos referentes à cobrança de honorários, Medicina de 

controle, que está relacionada a empresas, experiências na área médica, 

testagem medicamentosa consentida, relações com outros profissionais da área 

de saúde, existe também orientações aos jovens médicos, etc. 
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�����&yGLJR�GH�eWLFD�0pGLFD�GD�$UJHQWLQD�
O Código de Ética Médica da Argentina (1964:1-24) data de 17 de abril 

de 1955, trata dos mais diversos assuntos e é um dos mais completos entre os 

códigos estudados.  

Entre os capítulos há o que trata dos deveres dos médicos com a 

sociedade, com os pacientes, com seus colegas e com os profissionais da área 

médicas e auxiliares.  Há também capítulos que tratam de consultas e juntas 

médicas, dos casos de urgência, dos especialistas, do segredo profissional, da 

publicidade e anúncios médicos, da função hospitalar, dos honorários médicos, 

das incompatibilidades, dicotomias e outras faltas médicas, da responsabilidade 

profissional, do aborto terapêutico, da eutanásia, do médico como funcionário 

público, os direitos dos médicos, dos estatutos e regulamentos internos.   

�
�����&yGLJR�GH�eWLFD�0pGLFD�GH�3RUWXJDO�
O código de conduta médica português chama-se &yGLJR�'HRQWROyJLFR�

GD�2UGHP�GRV�0pGLFRV publicado em 1985 e tem com base orientar a conduta 

profissional em todos os níveis de atuação. Este código substitui o velho código 

consagrado no Decreto nº 32.171 por exigência da evolução da técnica médica. O 

editorial da revista da publicação ressalta que não houve mudanças nos princípios 

fundamentais da ética, mas sim novas interpretações a luz dos novos 

conhecimentos e procedimentos. Este código contém 153 artigos, distribuídos em 

seis títulos principais com capítulos secundários, que variam em número de 

acordo com o título. Os títulos estão distribuídos da seguinte forma: I – 

Disposições gerais; II – O médico a serviço do doente; III – O médico a serviço da 
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comunidade; IV – Relações entre médicos; V – Relações dos médicos com 

terceiros; VI – Disposições gerais e transitórias; 

No preâmbulo, também há referência da necessidade de lembrar à 

categoria médica a importância destes princípios norteadores da profissão, face a 

degradação de valores morais cada vez mais acentuada e as tentativas de 

eliminar as noções de bem e mal da sociedade. Finaliza  solicitando aos médicos 

a adesão aos princípios estabelecidos pelo código, em prol de honrar o 

compromisso de cuidar dos doentes e da comunidade com dignidade. 

 

�
���&yGLJRV�GH�eWLFD�0pGLFD�EUDVLOHLURV�
 

O assunto a ser tratado agora, diz respeito ao surgimento e 

desenvolvimento cronológico dos códigos de Ética Médica brasileiros. Suas raízes 

históricas e o contexto de sua evolução, dos seus princípios, a partir da tradição 

hipocrática até o desenvolvimento técnico-científico da atualidade. Observamos 

que grande parte da influência destes códigos foi contextualizada com os 

acontecimentos do mundo ocidental e seu aparecimento foi tardio, somente no 

início do século XX e seu enriquecimento ocorreu a partir da criação do Conselho 

Federal de Medicina, em 1945. Os princípios do código de Ética Médica não são 

leis imutáveis, destinadas a controlar o médico, mas sim, um norte ao qual ele 

deve guiar sua conduta.  Aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, cabe 

interpretar esses princípios de acordo com cada circunstância. 
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O Brasil conheceu os seguintes Códigos de Ética Médica (MARTIN, 

1993:305-99): 

a) Código de Éthica Médica Adoptado pela Associação Médica 

Americana (1867), (MARTIN, 1993:305-15); 

b) Código de Moral Médica (1929), (MARTIN, 1993:316-29); 

c) Código de Deontologia Médica (1931), (MARTIN, 1993:330-42); 

d) Código de Deontologia Médica (1945), (MARTIN, 1993:343-56); 

e) Código de Ética da Associação Médica Brasileira (1953), 

(MARTIN, 1993:357-68); 

f) Código de Ética Médica (1965), (MARTIN, 1993:369-81); 

g) Código Brasileiro de Deontologia Médica (1984), (MARTIN, 

1993:382-88); 

h) Código de Ética Médica (1988) (Anexo A). 

 

De acordo com Martin (1993:24-5) a emergência dos códigos de Ética 

Médica no Brasil se situa na tradição ocidental da Medicina marcada pela escola 

de Hipócrates e modificada por influências judaico-cristãs no período medieval. 

Eles se desenvolveram numa matriz secular e filosófica e se tornaram 

independentes de qualquer formulação de valores religiosos. Refletem a situação 

pluralista da prática médica do mundo contemporâneo, com princípios embasados 

e aceitos na Medicina humanística e científica (MARTIN, 1993:35). Desde a época 

do Império, no Brasil, há inúmeras tentativas de regulamentar e organizar a 

profissão médica seja através do Estado, seja por iniciativa dos próprios médicos 

(MARTIN, 1993:38). 
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O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de 

Medicina foram instituídos pelo Decreto-lei no. 7955, de 13 de setembro de 1945.  

Contudo, somente em 30 de setembro de 1957, o então Presidente da República, 

Juscelino Kubitschek, institui o Decreto-lei nº 3268, fazendo então uma série de 

modificações.  Este decreto instituía o Regulamento do Conselho Federal de 

Medicina e Conselhos Regionais, que foi aprovado em 19 de julho de 1958. 

Estes regulamentos referem-se ao funcionamento dos Conselhos, suas 

sedes, seu papel de regulador da classe, seus membros, efetivos e suplentes, 

seus regimentos internos, da instalação dos Conselhos Regionais em todas as 

capitais brasileiras, da eleição de seus membros, da renda dos Conselhos, do 

registro obrigatório nos Conselhos Regionais de todos os profissionais médicos, 

dos poderes disciplinares e punitivos, das assembléias, das deliberações, das 

diretorias, etc. 

O primeiro Código de Ética Médica brasileiro, foi sancionado  pela lei 

número 3268/57, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina e outras 

providências e se completa pelo decreto número 44.045/58, que aprova o 

regulamento dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, regulamento a que 

se refere a Lei número 3268/57. 

O segundo Código de Ética Médica brasileiro, data de 1984, 

sancionado pela Resolução número 1154/84, do CFM que aprova o novo Código 

então denominado, de Código Brasileiro de Deontologia Médica.   

O terceiro Código de Ética Médica é o atual, criado na resolução 

número 1246/88, do CFM.  Este novo Código, consagra o direito da ampla defesa 

e do contraditório, assim como o livre acesso aos autos do processo, garantindo 
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transparência e lisura.  Outra característica importante neste Código foi à ampla 

discussão com as mais diferentes entidades da nossa sociedade, permitindo uma 

análise crítica também externa consagrando a multidisciplinariedade na sua 

construção. 

O nosso Código atual (Anexo A) necessita de uma série de mudanças 

oriundas da evolução dos tempos, com novas tecnologias e exames entre muitas 

outras questões que devem ser revistas.  Urge um reestudo do Código atual, já 

com 16 anos de criação para rever situações novas e/ou omissas.  No capítulo 

referente à Publicidade Médica por exemplo, nada consta sobre ,QWHUQHW, porque 

não era tão comum na época a construção de VLWHV visando a propaganda de 

médicos, clínicas e seus serviços.  

Martin (1993) fez um estudo muito detalhado sobre o surgimento e a 

evolução dos códigos de Ética Médica brasileiros, no livro intitulado “$� eWLFD�
0pGLFD� GLDQWH� GR� SDFLHQWH� WHUPLQDO´, e a partir deste trabalho colhemos várias 

informações que consideramos relevantes e pertinentes no estudo que estamos 

desenvolvendo. Ele cita três autores que traçaram elementos cronológicos 

importantes da Ética Médica brasileira: Jayme Landmann, Heitor Pérez e 

Guaraciaba Quaresma Gama. 

Landmann (1984:220-9) assume uma posição bastante crítica diante da 

Ética Médica codificada e acredita que é uma ética centrada nos interesses 

profissionais dos médicos, relegando ao segundo plano os interesses da 

sociedade e dos doentes.  Aponta para a dificuldade em articular e avaliar as 

tensões entre a beneficência, o paternalismo e a autonomia do paciente. Já Pérez 
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(1974:51-66) adota uma posição menos negativa em relação aos códigos 

brasileiros, ele reconhece que tem um papel de mentores da etiqueta médica. 

Gama (1985:33-45) faz uma relação dos códigos de Ética Médica com 

a lei civil, fornecendo dados históricos. Ela reconhece que a maioria dos códigos 

de Ética Médica vigente na América Lantina, dão a impressão de manuais de 

etiqueta e cortesia profissionais entre os médicos e entidades de classe.  

Segundo Pérez (1974:58) a primeira organização brasileira que zelou 

pela Ética Médica foi a Academia Nacional de Medicina, fundada em 1829 com o 

nome de Sociedade de Medicina, que por decreto de 1835, passou a ter o nome 

de Academia Imperial de Medicina. Esta instituição testemunhou a fundação das 

Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro e o primeiro decreto sobre o 

exercício legal da profissão de médico em 1851. 

A primeira publicação de código de Ética Médica no Brasil, foi uma 

tradução portuguesa do Código da Associação Médica Americana, na Gazeta 

Médica da Bahia em 1867 (MARTIN, 1993:39). Este código trata em forma de 

artigos os seguintes temas: os deveres dos médicos para com os seus doentes; 

as obrigações dos doentes para com os médicos; os deveres dos médicos entre si 

e para com a profissão em geral; os deveres dos médicos quando um interfere no 

campo de atuação do outro; os deveres do médico para com o público e as 

obrigações do público para com a profissão. 

Em 1927 foi fundado o Sindicato Médico Brasileiro e apesar do 

movimento sindicalista da época, o novo sindicato não se preocupou apenas com 

os interesses classistas. Preocupou-se também com as questões éticas 

florescendo o interesse em códigos de Ética Médica no Brasil e em 1929 publicou 
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o %ROHWLP� GR�6\QGLFDWR�0pGLFR�%UDVLOHLUR, tradução do Código de Moral Médica 

(1929) aprovado pelo Congresso Médico Latino-Americano (MARTIN, 1993:39).  

Este &yGLJR�GH�0RUDO�0pGLFD se organiza em 106 artigos, distribuídos 

entre 11 capítulos e em 14 preceitos que se encontram no Capítulo XII. Os temas 

tratados são: dos deveres dos médicos para com os enfermos (Capítulo I); dos 

deveres relativos à manutenção da dignidade profissional (Capítulo II); dos 

serviços profissionais entre médicos (Capítulo III); dos deveres dos médicos ao se 

substituírem (Capítulo IV); das conferencias ou consultas médicas (Capítulo V); 

dos casos acidentais e de substituição médica (Capítulo VI); dos especialistas 

(Capítulo VII); deveres médicos em certos casos de obstetrícia (Capítulo VIII); do 

segredo médico (Capítulo IX); dos honorários profissionais (Capítulo X); do 

Conselho de Disciplina Profissional (Capítulo XI) e preceitos que se recomendam 

o público seguir em benefício dos enfermos e da harmonia que deve reinar entre o 

grêmio médico (Capítulo XII) (MARTIN, 1993:40). 

Em 1931 durante o primeiro Congresso Médico Sindicalista foi 

aprovado o &yGLJR�GH�'HRQWRORJLD�0pGLFD (1931).  Este código se assemelha ao 

anterior com a mesma estrutura, porém com a incorporação de algumas 

modificações. O capítulo XI tem o título: O médico e a saúde pública e o capítulo 

XII se denomina: O médico e a justiça (MARTIN, 1993:41).  

No seu comentário sobre o Código de 1929, Pérez (1974:51-66) 

destaca o Capítulo XI que foi absorvido pelo Código de 1931 e o Capítulo XII que 

foi descartado. O capítulo descartado tratava das obrigações e não dos direitos do 

paciente. Em tom irônico, o autor comenta que o capítulo exige que o paciente 

seja pontual e não importune o médico fora do horário. Deve ser grato, pagar na 
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hora certa, não deve atrasar o médico e não deve incomodá-lo a não ser quando 

estritamente necessário (MARTIN, 1993:42-3). 

No Código de 1945, &yGLJR�%UDVLOHLUR�GH�'HRQWRORJLD�0pGLFD, o modelo 

dominante da relação médico-paciente parece ter sido o SDWHUQDOLVPR� EHQLJQR, 

marcado pela solidariedade e fraternidade (MARTIN, 1993:54-5). Este modelo foi 

dominante por muito tempo em todo o mundo, mesmo antes deste código ser 

editado, portanto, no nosso entendimento ele está absolutamente bem 

contextualizado, ou seja, está de acordo com a época em que foi publicado. 

Paternalismo pode ser conceituado como a interferência do profissional 

de saúde sobre a vontade da pessoa autônoma, mediante ações justificada por 

razões referidas ao bem estar da pessoa que está sendo tratada. Por vezes o 

paternalismo médico é reconhecido como “SULYLOpJLR� WHUDSrXWLFR´� (MUÑOZ, 

FORTES, 1998:61)��
Uma das características marcantes do paternalismo é uma relação de 

dependência que se manifesta na tendência do médico tomar as decisões pelo 

seu paciente, assumindo o papel de pai (MARTIN,1993:81). O paternalismo se 

caracteriza no sentido de o médico estar convencido de que é ele quem sabe o 

que é melhor para o paciente e que este tem a obrigação de obedecer e seguir 

seus conselhos (MARTIN, 2002:19). 

A benignidade do paradigma predominante na Ética Médica na primeira 

metade do século XX é baseada em duas regras: fazer o bem e evitar fazer o mal, 

ao paciente (MARTIN, 2002:22). Estas normas ganham força na Bioética, 

conforme visto no capítulo anterior, nos seus princípios de Beneficência e Não-

maleficencia. 
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O Código de 1953, Código de Ética, tem um perfil de benignidade 

humanitária e já não vê a ética apenas como etiqueta, mas uma preocupação com 

o comportamento dos médicos e o Conselho tornando-se tutor desta conduta 

(MARTIN, 1993:78).� �
O artigo 2º, da Lei nº 3.26819, de 30 de setembro de 1957, diz 

explicitamente que:  

 

2�&RQVHOKR�)HGHUDO�H�RV�&RQVHOKRV�5HJLRQDLV�GH�0HGLFLQD�VmR�
yUJmRV�VXSHUYLVRUHV�GD�pWLFD�SURILVVLRQDO�HP�WRGD�D�UHS~EOLFD�HP�DR�PHVPR�WHPSR��MXOJDGRUHV�H�GLVFLSOLQDGRUHV�GD�FODVVH�PpGLFD��
FDEHQGR�OKHV�]HODU�H�WUDEDOKDU�SRU�WRGRV�RV�PHLRV�DR�VHX�DOFDQFH��SHOR�SUHVWtJLR�GD�SURILVVmR�H�GRV�TXH�D�H[HUoDP�OHJDOPHQWH���
�

De acordo com a lei citada nota-se nitidamente que o Código segue 

novo ideário. A lei 3.268 legitima os Conselhos e dá autonomia para os mesmos 

para fiscalizar o exercício profissional, tornando-o julgador e simultaneamente 

fiscalizador do comportamento dos médicos. 

O Conselho Federal de Medicina de 1952, de origem sindical e 

pressionado pela AMB (1953) preparou um projeto-lei que foi enviado ao 

Congresso Nacional pelo Governo Café Filho em 1955. Em 1957, o Presidente 

Juscelino Kubitschek promulgou a lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957, criando 

o atual Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, até 

a elaboração do Código de Ética Médica de 1953 da Associação Médica Brasileira 

(MARTIN, 1993:46). 

                                                 
19 Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957.  
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No Código de 1953 o paternalismo já se encontra enfraquecido, porque 

alguns artigos que fazem referência ao médico como pai ou educador, tratando o 

paciente como criança foram retirados (MARTIN, 1993:81). 

O crescente desenvolvimento de novos conhecimentos científicos 

destacou dois elementos da ética médica no período: a virtude e a competência do 

médico. Na medida em que a Medicina evoluiu tecnicamente, mais ênfase foi dada 

à competência e menos valor se deu ao caráter do médico. O profissional liberal 

benigno começa a trabalhar ao lado de médicos funcionários públicos e de 

empresas, neste trajeto costumes antigos, como atender aos pobres de forma 

gratuita deixam os códigos, como obrigação (MARTIN, 2002:26-7). Estes 

acontecimentos denotam claramente uma mudança de paradigma, do modelo 

paternalista benigno, descrito anteriormente, para outros que ainda estão por vir. 

Os médicos de formação ampla em humanidades, tornam-se altamente bem 

formados científica e tecnologicamente, com crescente tendência à especialização 

(MARTIN, 2002:42).  

A partir da criação do Conselho Federal de Medicina foram criados três 

Códigos de Ética Médica (MARTIN, 1993). O primeiro foi o Código de Ética 

Médica (1965), o segundo foi o Código Brasileiro de Deontologia Médica (1984) e 

o Código de Ética Médica (1988) (Anexo A), em vigor até os dias de hoje 

(MARTIN, 1993). O Código de 1984 teve uma vida relativamente curta e foi 

substituído em 1988, pelo código atual. Este último, foi elaborado a partir da 

Primeira Conferência Nacional de Ética Médica20 realizada em novembro de 1987, 

                                                 
20 A Ata desta Conferencia datilografada, encontra-se no Conselho Federal de Medicina, em Brasília, sob o 
título: Primeira Conferencia de Ética Médica, Rio de Janeiro, 1987. 
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no Rio de Janeiro e neste evento, Francisco Álvaro Barbosa Costa, então 

presidente do Conselho Federal de Medicina, recordou que a publicação deste 

código fazia parte do processo de redemocratização do Brasil e fez questão de 

frisar que:  

 

6D~GH�QmR�p�DSHQDV�D�DXVrQFLD�GH�GRHQoD��PDV�D�UHVXOWDQWH�GDV�
DGHTXDGDV� FRQGLo}HV� GH� DOLPHQWDomR�� KDELWDomR�� VDQHDPHQWR��HGXFDomR�� UHQGD�� PHLR� DPELHQWH�� WUDEDOKR�� HPSUHJR�� OD]HU��
OLEHUGDGH��DFHVVR�H�SRVVH�GD� WHUUD��DFHVVR�H�VHUYLoRV�GH�VD~GH 
(COSTA, DSXG�MARTIN, 1993:49). 

 

Esta citação é resultado da pluralidade de opiniões que a partir de 

diversos profissionais dirigiram o atual Código de Ética Médica para um caminho 

humanista. Esta composição com outras classes profissionais e a participação da 

sociedade como um todo opinando no código dos médicos é um fato novo e nos 

leva a crer que é uma grande evolução. Porque a sociedade civil foi ouvida e 

contemplada nas suas reivindicações, permitindo que a apreciação do que é bem 

e mal, bom e mau, não fosse apenas um juízo de um grupo profissional, no caso 

dos médicos. 

Martin (2002:14), já em seu novo livro “2V� GLUHLWRV� KXPDQRV� QRV�
FyGLJRV� EUDVLOHLURV� GH� eWLFD� 0pGLFD´ afirma que o paternalismo benigno, 

encontrado nos primeiros códigos de Ética Médica brasileiros, foi gradativamente 

sendo substituído pelo menos por três paradigmas em conflito: o WHFQR�FLHQWtILFR, o 

FRPHUFLDO�HPSUHVDULDO e o EHQLJQR�KXPDQLWiULR���
�

�
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�����3DUDGLJPD�WHFQR�FLHQWtILFR�
O SDUDGLJPD� WHFQR�FLHQWtILFR se desenvolve com a demanda da 

competência e da excelência profissional. Neste modelo os valores da ciência e da 

tecnologia predominam os demais e há uma tendência em conceituar saúde como 

ausência de doença. Neste paradigma a morte é o inimigo e todos os meios 

técnicos e científicos devem ser usados para afastá-la ou vencê-la (MARTIN, 

2002:44).  

Acreditamos que este conceito amplamente adotado a partir das novas 

descobertas e com o desenvolvimento de aparelhagens e equipamentos de última 

geração esqueceu da pessoa humana e do doente. O paciente não era visto como 

pessoa, o que era estudado era a doença. Contrário a este princípio, há um senso 

comum que costuma afirmar que seria da autoria do Prof. Miguel Couto o adágio 

que: ³1mR�H[LVWHP�GRHQoDV��H[LVWHP�GRHQWHV´���
É o modelo em que a ciência passa a dominar, obrigando o médico a se 

atualizar freqüentemente e a comprar sempre os novos modelos, tornando-se 

refém de equipamentos médicos e da indústria farmacêutica.   

 

�����3DUDGLJPD�FRPHULDO�HPSUHVDULDO�
O paradigma comerial-empresarial emerge  como conseqüência dos 

altos custos da Medicina tecnológica e científica. Neste modelo predominam os 

valores econômicos. Só é atendido quem pode pagar pelos serviços prestados e o 

médico deixa de ser um profissional liberal para tornar-se assalariado e nem 

sempre bem pago. Para os adeptos deste paradigma os valores relativos ao 

doente só interessam à medida que geram lucro. Este conceito é a privatização da 



 

 

95 

Medicina, dos hospitais e clínicas, dominados pelos planos de saúde (MARTIN, 

2002:45-6). 

O paciente torna-se um joguete na mão dos manipuladores dos exames 

e procedimentos, sejam médicos, técnicos e outros profissionais da área de saúde 

e administradores das empresas mantenedoras dos planos de saúde. 

Percebemos neste caso a apropriação dos serviços médicos, ou da 

Medicina pelo capital. Este modelo está em absoluta consonância com o sistema 

capitalista vigente e hegemônico. O médico deixa de ser um profissional 

autônomo, determinando o valor de sua consulta para tornar-se funcionário de 

empresas capitalistas, bancos ou seguradoras, que resolvem quanto o médico 

deve receber pelo seu trabalho. A precarização do emprego através de 

cooperativas médicas e de convênios, também são fatos notados no modelo atual.  

Através de uma teia bem articulada, o profissional liberal deixa espaço 

para o trabalhador em regime de plantões. Este se obriga a múltiplos empregos, 

nem sempre em condições ideais e dignas para o bom exercício profissional, com 

a finalidade de sustentar sua família, fazendo, desta forma, a roda do capitalismo 

rodar. 

 

�����3DUDGLJPD�EHQLJQR�KXPDQLWiULR�
O paradigma benigno-humanitário é uma crítica aos outros dois, ao 

tecno-científico e ao comercial-empresarial. Neste modelo há uma semelhança 

com ao paternalismo benigno, já descrito anteriormente, que diz respeito à 

benignidade. A diferença é que no paternalismo benigno a razão deste  tratamento 

se deve ao fato do médico ser considerado uma pessoa virtuosa e no 
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paternalismo benigno o médico age da mesma forma, mas por outras razões, ou 

seja, o motivo do mesmo tratamento deve-se a uma dignidade fundamental que 

exige respeito no trato com todos os cidadãos e nem somente com os pacientes. 

O médico inserido neste contexto o faz, porque esta é a forma dele se relacionar 

com qualquer ser humano, com respeito e nos casos que percebe vulnerabilidade, 

empresta proteção. Martin ( 2002:56) acredita que: 

 

>���@� D� PXGDQoD� GH� IRFR� GR� VXMHLWR� GD� EHQLJQLGDGH� �R� PpGLFR�
YLUWXRVR��SDUD�R�REMHWR�GHVVD�EHQLJQLGDGH��R�VHU�KXPDQR�SRUWDGRU�GH� GLUHLWRV� H� GLJQLGDGH� IXQGDPHQWDLV�� XP� GRV� PRWLYRV� TXH� QRV�
SHUPLWH�DILUPDU�TXH�HVWDPRV�QD�SUHVHQoD�GH�XP�QRYR�SDUDGLJPD�HPHUJHQWH��

 

Esta citação, assim como a configuração do novo paradigma pode 

consubstanciar uma problematização conceitual ampla. Concordamos quando o 

promotor da idéia lança o paradigma benigno-humanitário como uma nova fórmula 

para esta caminhada. É o caminho da dignidade, do respeito ao outro, vista com 

entusiasmo pelos defensores dos direitos humanos. Nossa dificuldade se 

referencia ao entendimento da diferença entre o SDWHUQDOLVPR� EHQLJQR e o 

EHQLJQR�KXPDQLWiULR. Por que seria o acolhimento da dignidade? Não seria uma 

virtude? Não seria também virtuoso o médico que respeita as pessoas, 

independentes de serem seus pacientes, e as trata com dignidade? Acreditamos 

que, o que difere entre os dois paradigmas, ora em discussão, não é a presença 

ou a ausência de virtude e sim do paternalismo. A benignidade une os dois 

modelos. O novo conceito respeita a autonomia do paciente e o médico já não 

trata seu paciente como se fosse seu pai, ou seu professor, exigindo do paciente o 
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acatamento de suas determinações, como se este fosse uma criança. Neste 

modelo observamos a ausência da autonomia. No modelo emergente apesar da 

fragilidade do doente sua autonomia fica mantida e seus desejos respeitados. 

Ainda Martin (2002:59-60) defende que a sociedade pode se organizar 

e desenvolver uma política que acabe com as situações de injustiça social. Refere 

que o Brasil, em sintonia com este pensamento, preparou a Oitava Conferência 

Nacional de Saúde21 que estabeleceu como conceito de saúde não só a ausência 

da doença, mas acima de tudo a aquisição de uma série de benefícios como 

alimentação, moradia, etc, que promovam o bem estar pessoal e social. Esta 

formulação influenciou demasiadamente o CEM de 1988 quando cita: 

 

$� 0HGLFLQD�� HQTXDQWR� SURILVVmR�� WHP� SRU� ILP� D� SURPRomR��
SUHVHUYDomR� H� UHFXSHUDomR� GD� VD~GH�� H� VHX� H[HUFtFLR� p� XPD�DWLYLGDGH� HPLQHQWHPHQWH� KXPDQLWiULD� H� VRFLDO�� e� PLVVmR� GR�PpGLFR�]HODU�SHOD�VD~GH�GDV�SHVVRDV�H�GD�FROHWLYLGDGH��DOLYLDU�H�
DWHQXDU�R�VRIULPHQWR�GH�VHXV�SDFLHQWHV��PDQWHQGR�R�Pi[LPR�GH�UHVSHLWR� SHOD� YLGD� KXPDQD�� QmR� XVDQGR� RV� VHXV� FRQKHFLPHQWRV�
FRQWUDULDPHQWH� DRV� SULQFtSLRV� KXPDQLWiULRV� (MARTIN, 2002:59-
60). 

 

O código de 1988 supra citado tem suas raízes e está centrado numa 

visão humanista e por este motivo, acreditamos que este eixo é o fator 

desencadeante para o paradigma emergente, da benignidade humanitária. Esta 

doutrina se distancia dos dois outros paradigmas, que não encontram guarita no 

CEM atual. Esta ideologia é norteadora do comportamento dos médicos e admite 

o diálogo com o paciente, desaguando na edificação da cidadania.  

                                                 
21 2LWDYD�&RQIHUrQFLD�GH�6D~GH - realizada em 1986. 
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No paradigma da benignidade humanitária a morte deixa de ser a 

inimiga a ser vencida. Todo esforço em salvar o doente fica mantido, no entanto, 

em ocasiões em que se instala um processo irreversível de morrer e esgotam-se 

todas as possibilidades de tratamento, esta situação não é encarada como um 

fracasso tecno-científico, levando ao abandono do paciente, como ocorre com os 

adeptos aos outros dois paradigmas. Neste caso é possível transpor da terapia 

curativa para a paleativa, que continua a promover o bem estar e 

conseqüentemente a saúde do paciente (MARTIN, 2002:60). 

 

$�EHQLJQLGDGH�HQWUD�QR�PXQGR�GR�RXWUR�� VRIUH� FRP�HOH� �RX� FRP�
HOD��H�IRUMD�QRYRV�ODoRV�GH�VROLGDULHGDGH�EDVHDGD�QD�IUDWHUQLGDGH�XQLYHUVDO� H� QRV� GLUHLWRV� IXQGDPHQWDLV� UHFRQKHFLGRV� FRPR� VHQGR�GH� WRGRV�� -i� TXH� WDO� SDUFHULD� QmR� p� PHFkQLFD�� PDV� XP�
UHODFLRQDPHQWR� HQWUH� VHUHV� KXPDQRV� TXH� VH� FRPSOHPHQWDP�PXWXDPHQWH�� SDUkPHWURV� pWLFRV� VmR� IXQGDPHQWDLV� (MARTIN, 
2002:62). 

 

Outro fato de extrema relevância a ser descrito é o descuidado e o 

distanciamento com a ética, observado nos paradigmas tecno-científico e 

comercial-empresarial(MARTIN, 2002:61). É perceptível um certo receio do 

controle que a ética possa fazer com o lucro e com a o conhecimento científico, 

que são os valores supremos destes dois paradigmas. O paradigma benigno 

humanitário, contrariamente aos outros dois, anda de mãos dadas com a ética, 

sem é claro abandonar a boa técnica. Martin (2002:61) relata ainda: 

 

e� XPD� FLrQFLD� TXH� SURFXUD� VDEHU� QmR� DSHQDV� R� TXH� p� SRVVtYHO�ID]HU��PDV��WDPEpP��R�TXH�VH�GHYH�ID]HU�RX�GHL[DU�GH�ID]HU��H�R�
SRUTXH�GHVVD�DomR�RX�GHVVD�RPLVVmR��
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A Declaração de Genebra22, de franco teor humanitário, declara na 

primeira linha que o médico deve consagrar sua vida a serviço da humanidade.  

Em relação aos Códigos de Ética Médica, Cohen & Segre (1999:17) 

questionam a razão kantiana absoluta, visto que razão é um pressuposto passível 

da avaliação interna, pessoal, e externa, do grupo, portanto demonstram que são 

favoráveis à elaboração dos códigos de Ética Médica, todavia acreditam que a 

simples criação deles não torna as instituições éticas, pois esses códigos mostram 

os valores que a cultura de uma determinada sociedade considera necessários 

para que seu membro possa interagir e trabalhar. Os códigos podem também 

traduzir um moralismo extremado e podem ser utilizados como exercício do poder 

institucionalizado. Por outro lado, nem sempre quando o individuo é apenado 

automaticamente se torna ético, ele pode por temor deixar de infringir o código de 

Ética Médica, mas isto não significa que teve um aprendizado ético. De acordo 

com estes autores o código que mais se aproxima de um código de ética é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.23 

A partir do código de 1988 emerge a figura do médico cujo mundo não 

se restringe ao universo do paciente e que tem uma consciência social. Abre a 

possibilidade de uma reflexão sobre os direitos humanos como categoria 

fundamental para a atuação ética do médico (MARTIN, 2002:76). 

Este axioma é visível no artigo 1º/1988 do CEM (Anexo A), quando diz: 

 

                                                 
22 'HFODUDomR�GH�*HQHEUD������� - adotada pela :RUOG�0HGLFDO�$VVRFLDWLRQ.  
23 'HFODUDomR�8QLYHUVDO�GRV�'LUHLWRV�+XPDQRV - Resolução da IIIª Sessão Ordinária da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, aprovada em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948.  
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$�0HGLFLQD�p�XPD�SURILVVmR�D�VHUYLoR�GD�VD~GH�GR�VHU�KXPDQR�H�
GD� FROHWLYLGDGH� H� GHYH� VHU� H[HUFLGD� VHP� GLVFULPLQDomR� GH�TXDOTXHU�QDWXUH]D�(CEM, 1988). 
 

França (2000:1) descreve que o código atual foi produzido de maneira 

que ele não representa apenas um repositório de ³pWLFD�FRGLILFDGD´� analisando o 

significado e a natureza do comportamento médico, mas acima de tudo um 

compromisso do médico em favor da sociedade e, em particular, do ser humano 

assumindo uma dívida com a comunidade. Este pensamento descrito pelo autor 

citado é flagrante nos princípios do CEM e também no preâmbulo vê-se esta linha 

bem demarcada. 

Os códigos de ética representam a consolidação dos princípios éticos 

assumidos por uma sociedade, entretanto, deve-se considerar que estes 

princípios são mutáveis e os códigos habitualmente tornam-se retrógrados em 

relação ao pensar ético, portanto é recomendável sua analise crítica e revisão 

periódica. 

Martin (2002:83) analisa ainda que a doutrina dos direitos humanos 

está tão imbricada nos códigos de Ética Médica brasileiros, influenciando os 

médicos a tratarem com benignidade, humanidade e solidariedade qualquer ser 

humano, que se espera que ocorra o mesmo no exercício profissional fazendo da 

relação médico-paciente o que a sociedade e seus atores esperam do médico, ou 

seja, a presença do acolhimento que de certa forma já está codificado. 

D’Ávila (2002:116) acredita que o Código de Ética Médica deve deixar 

de ser denominado deontológico ou diceológico ou de ética, para ser um código 

de princípios da profissão médica ou um código de conduta ou de comportamento 
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moral dos médicos. Propõe também uma reformulação no ensino de Ética Médica 

com concomitante ensino de filosofia, antropologia e sociologia aos futuros 

médicos. 

Concordamos plenamente com o pensamento do autor quanto à 

proposição de mudança do nome de &yGLJR� GH� eWLFD� 0pGLFD para código de 

conduta, por considerarmos mais adequado visto a amplitude de conceitos 

inerentes a ética e a Ética Médica. Em relação à inclusão de disciplinas humanas 

no currículo médico, apesar de sermos francamente favoráveis, acreditamos que 

esta mudança possa acarretar num aumento da carga horária e do tempo do 

curso e conseqüentemente traduzir em outras implicações de difícil 

operacionalização. 

Neste capítulo descrevemos os Códigos de Ética, sua origem e 

historicidade, aprofundando posteriormente, nos Códigos de Ética Médica de 

alguns países e por fim, no brasileiro. O nascimento dos códigos de conduta data 

de 2.000 a.C., aproximadamente, sendo o Código de Hamurabi o mais conhecido. 

Observamos que na Antiguidade, a maioria destes códigos originou-se de forma 

mítica, levando-nos a crer que desta forma eram legitimados e creditados pela 

população. Este modelo também pode ser constatado no Velho Testamento e no 

clássico Protágoras, de Platão. A construção das leis evidencia uma instituição de 

limites, possibilitadando a convivência entre semelhantes numa rede societária 

ampla e multicultural. 

As condutas exigidas dos médicos já estavam contempladas nos 

códigos da Antiguidade, inclusive no Código de Hamurabi. A lei do talião está bem 

explícita nas leis deste período. O Juramento de Hipócrates é o mais antigo código 
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de conduta médico que temos noticia e ainda hoje faz parte do rito de passagem 

dos graduandos em Medicina para a vida profissional. Este juramento simboliza o 

compromisso do médico com os deveres, assumidos publicamente no 

atendimento à sociedade que está inserido. 

Thomaz Percival, no século XIX, é o responsável pela produção do 

primeiro código de conduta destinado a legitimar o comportamento dos 

profissionais da área médica. Posteriormente, muitas foram as tentativas de impor 

limites aos médicos através de cartas, declarações, códigos, etc., devido ao 

conhecimento de atos abusivos contra a dignidade humana, vergonhosamente 

cometidos por médicos em determinados períodos da história humana. A partir 

destes pressupostos a maioria dos países ocidentais criou sua própria versão para 

o código de conduta médica, sistematizando a partir do conhecimento do eixo 

condutor dos originais. Neste caminho trilhou também o Brasil, reconstruindo e 

resignificando seu próprio código de conduta contextualizado com a identidade 

nacional.  

O Brasil conheceu oito códigos de conduta médica, sendo o primeiro 

em 1867 e o último, data de 1988. Estes códigos contem princípios norteadores de 

comportamento médico e foram enriquecidos com a criação do Conselho Federal 

de Medicina, em 1945. Acreditamos que a necessidade de tantos códigos foi 

motivada pela intenção de torná-los atuais, ao invés de serem leis cristalizadas no 

tempo, podendo se tornar inexeqüíveis. 

Martin (2002) fez um estudo detalhado e aprofundado desvendando a 

essência dos códigos de conduta médica brasileiros. Neste trabalho detectamos a 

presença e a evolução de alguns paradigmas. Inicialmente, estes princípios foram 
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orientados pela tradicional Medicina Hipocrática e posteriormente, foram mudadas 

para contemplar as influências judaico-cristãs. Isto pode ser notado nos 

juramentos dos formandos em Medicina, que se baseava nos Santos Evangelhos 

no período da criação das EM brasileiras. 

O paradigma do paternalismo benigno dominou a conduta médica por 

longos períodos. O médico determinava quais seriam as ações para tratar uma 

determinada moléstia, independente da vontade do paciente. Este conceito está 

incluído nos primeiros códigos brasileiros e era o contexto da época. No código 

atual há uma flagrante contribuição humanista, através do paradigma benigno-

humanitário preponderante sobre o paradigma tecno-científico e o comercial-

empresarial. Acreditamos que este novo paradigma possa evoluir de forma 

articulada, transformando o comportamento médico frente ao paciente e à 

sociedade. Apesar de sermos favoráveis ao fundante deste conjunto de normas, 

sinalizamos para uma atualização decenal, para que as novas descobertas tecno-

científicas possam estar contidas e abalizadas neste material. 

Depois das leituras realizadas e sintetizadas neste capítulo, nosso juízo 

de valor é que o CEM brasileiro atual já é uma grande conquista para a sociedade 

brasileira contemporânea. A despeito da necessidade de atualização para 

contemplar novos procedimentos inerentes a evolução técnico-científica, porque 

ele abarca a mentalidade e a linha de pensamento humanista que emerge no 

mundo neste início de século.  
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 &DStWXOR�,9�
2�HQVLQR�PpGLFR�QR�%UDVLO��RULJHQV�H�WUDQVIRUPDo}HV�

�
Pretendemos refletir sobre o ensino médico no Brasil, suas 

peculiaridades e subjetividades através de um estudo sistematizado que permeia 

algumas implicações e possibilidades, sem omitir as contradições e incertezas de 

seu contexto. Nosso trabalho inicia-se através de um recorte histórico observando 

sua trajetória desde a criação das primeiras EM brasileiras, na Bahia e no Rio de 

Janeiro, analisando as mudanças curriculares e os impactos criados por elas.  

Entretanto, consideramos pertinente fazer uma retrospectiva do ensino 

brasileiro para melhor contextualizar o ensino médico. Essa inserção contempla a 

chegada dos jesuítas no Brasil na época da colonização, até sua expulsão quando 

ocorreram as reformas oriundas da Corte, especificamente a reforma pombalina. 

Este era o contexto da educação brasileira quando foram criadas as primeiras EM.  

É extremamente interessante a peculiaridade da forma de 

aprendizagem nos primórdios destas EM, assim como o currículo e os pré-

requisitos para o alunado adentrar numa Faculdade de Medicina. Acreditamos que 

este capítulo traz a fundamentação teórica necessária para dar sustentação e 

continuação a nossa pesquisa e conseqüentemente instrumentar o diálogo entre o 

formato do ensino atual e outras tentativas a serem adotadas.  
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��� 2� HQVLQR� EUDVLOHLUR� j� pSRFD� GD� FULDomR� GDV� (0�EUDVLOHLUDV��DOJXPDV�FRQVLGHUDo}HV�
 

Almejamos analisar tão somente o ensino brasileiro à época da criação 

das EM brasileiras, para que se compreenda o contexto histórico, levando em 

consideração os determinantes socioeconômicos-políticos. Faremos uma análise 

da organização escolar na conjuntura da consolidação do modelo agrário-

exportador dependente (1549-1808) que compreende a fase jesuítica da 

escolarização colonial e na fase ³MRDQLQD´� Esta ultima, já na crise do modelo 

agrário-dependente e do início da estruturação do modelo agrário-comercial 

exportador (1808-1850), quando então foram criadas as primeiras EM brasileiras. 

Acreditamos que a evolução do ensino brasileiro é da maior importância, 

entretanto não nos cabe este estudo visto que necessitamos delimitar um campo 

de pesquisa.  

No período do Brasil colônia os portugueses que se dispuseram a vir 

organizaram a escravidão e buscaram satisfazer aos interesses da burguesia 

mercantil portuguesa, porque possibilitavam a produção a baixo custo. Foi desta 

maneira que a produção açucareira tornou-se a única base econômica colonial até 

meados do século XVII. Diante desta contextualidade social, a instrução 

interessava a camada dirigente, ou seja, a pequena nobreza e a seus 

descendentes, que segundo o modelo de colonização adotado, deveria servir de 

articulação entre os interesses metropolitanos e as atividades coloniais (RIBEIRO, 

2003:20). Verifica-se desta maneira a formação dos colégios jesuítas, como 

instrumento da elite colonial (RIBEIRO, 2003:23).  
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A vinda dos padres jesuítas para o Brasil, em 1549, inaugura a primeira 

e mais longa fase da educação brasileira. Importante não apenas pelo vulto da 

obra realizada, mas, sobretudo pelas conseqüências para a nossa cultura e 

civilização. Na chegada do primeiro governador-geral 7RPp� GH� 6RXVD à Bahia, 

aportaram com ele seis jesuítas da &RPSDQKLD� GH� -HVXV, cujas bases foram 

lançadas em 1534, na capela de Mont-martre por ,QiFLR� GH� /RLROD e seus 

companheiros (AZEVEDO, 1976:9-10). 

Segundo Serafim Leite:  

 

>���@�HQTXDQWR�VH�IXQGDYD�D�FLGDGH�GR�6DOYDGRU��TXLQ]H�GLDV�GHSRLV�
GH� FKHJDUHP� RV� MHVXtWDV�� Mi� IXQFLRQDYD� XPD� HVFROD� GH� OHU� H� GH�HVFUHYHU�� �� LQtFLR� GDTXHOD� VXD� SROtWLFD� GH� LQVWUXomR�� TXH� HOHV�KDYLDP�GH�PDQWHU�LQDOWHUiYHO�DWUDYpV�GRV�VpFXORV�GH�DEULU�VHPSUH�
XPD�HVFROD�RQGH�TXHU�TXH�HULJLVVHP�XPD�LJUHMD�(SERAFIM LEITE DSXG AZEVEDO, 1976:11)���

�
Percebemos desta maneira, que este grupo de religiosos tinha o 

objetivo claro da educação e através dela perpetuar seus valores e crenças, assim 

como, possibilitar o domínio da população. Foi inacreditavelmente precoce a 

inserção dos jesuítas no Brasil. Eles trouxeram coragem e determinação em sua 

bagagem e antecederam todas as outras tentativas de ensino portuguesas.  

A cultura escolar jesuítica foi sistematizada e ordenada no século XVII, 

pelo 5DWLR�6WXGLRUXP�DWTXH�,QVWLWXWLR�6RFLHWDWLV�-HVX24, que se associou à política 

                                                 
24 5DWLR significa plano, ordem, regra, razão, etc; LQVWLWXWLR é modo, maneira. Podemos traduzir 5DWLR�
6WXGLRUXP�DWTXH�,QVWLWXWLR por Ordem e Maneira dos Estudos. 
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católica portuguesa para definir o conjunto de normas, condutas e saberes a 

serem inculcados nos cidadãos (HANSEN, 2001:13).  

O ensino dos jesuítas era elitista e livresco, apartado da realidade, 

sinalizando para a proximidade entre a cultura escolar e o ideal de homem do 

período. A educação seiscentista pretendia fazer os índios viverem sob a lei 

natural e sob as leis do Império português (VIDAL HW� DO�� 2001:10). O plano 

elaborado visava instruir os descendentes dos colonizadores e apenas catequizar 

os indígenas (RIBEIRO, 2003:23). Vale ressaltar, que a formação intelectual dos 

jesuítas era marcada por uma imensa ³ULJLGH]´ de pensamento, e 

conseqüentemente, de interpretação da realidade (RIBEIRO, 2003:25). Pode-se 

constatar esta afirmativa com um trecho das regras do 5DWLR, que dizia: 

 

6H�DOJXQV� IRUHP�DPLJRV�GH�QRYLGDGHV�RX�GH�HVStULWR�GHPDVLDGR�
OLYUH� GHYHP� VHU� DIDVWDGRV� VHP� KHVLWDomR� GR� VHUYLoR� GRFHQWH 
(PAIM, 1967:28 DSXG RIBEIRO, 2003:25). 

 

A educação jesuítica teve inicialmente o objetivo da catequese, porém, 

foi logo substituído pela educação restrita dos filhos da elite, que posteriormente 

concluiriam os estudos na Europa. Os chamados ³WHPSRV�KHUyLFRV´�dos primeiros 

21 anos (1549-1570) da educação jesuítica foram comandados pelo Padre Manuel 

da Nóbrega e era destinada aos mamelucos, os indígenas (especialmente os 

filhos de caciques) e os filhos dos colonos brancos dos povoados (ZOTTI, 

2004:16). 

Em 210 anos, aproximadamente dois séculos, eles foram praticamente 

os únicos educadores no Brasil. Outros religiosos como os carmelitas, os 
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franciscanos e beneditinos, se fixaram mais tardiamente, em torno de 1580, porem 

estes se dedicavam mais à pregação, não valorizando a função educadora no 

plano de atividades dos jesuítas (AZEVEDO, 1976:10-11). 

Os recursos econômicos da Companhia de Jesus eram resultantes do 

³3DGUmR�GH�5HGt]LPD”, cobrados desde 1564, e calculados a partir de 10% dos 

dízimos (impostos) reais, em todas as capitanias da colônia e seus povoados. 

Além disso, destacamos que as missões jesuíticas foram à base da economia 

florestal amazônica, durante a primeira metade do século XVII, com grande lucro 

(RIBEIRO, 2003:28). 

Em relação aos jesuítas, Ribeiro (2003:28) afirma que: ³$� LPSRUWkQFLD�
VRFLDO�GHVWHV�UHOLJLRVRV�FKHJRX�D�WDO�SRQWR��TXH�VH�WUDQVIRUPDUDP�QD�~QLFD�IRUoD�
FDSD]� GH� LQIOXLU� QR� GRPtQLR� GR� VHQKRU� GH� HQJHQKR´. O domínio dos jesuítas foi 

atingido através dos colégios, do confessionário, do teatro e particularmente do 

terceiro filho, que deveria seguir a vida religiosa (o primeiro seria o herdeiro e o 

segundo, o letrado). 

Gilberto Freire (DSXG AZEVEDO, 1976:21) descreve: 

 

1R�SULPHLUR�VpFXOR�GH�FRORQL]DomR�R�FROpJLR�GRV�MHVXtWDV�FKHJDUD�D�ID]HU�VRPEUD�j�FDVD�JUDQGH�H�DRV�VREUDGRV�SDWULDUFDLV��QD�VXD�
DXWRULGDGH� VREUH� R� PHQLQR�� D� PXOKHU� H� R� HVFUDYR�� 3URFXUDUDP�HQIUDTXHFHU� D� DXWRULGDGH� GR� SDWHU�IDPLOLDV� HP� GXDV� GH� VXDV�
UDt]HV�PDLV�SRGHURVDV�����

Esta citação nos traz subsídios para compreender o domínio dos 

padres jesuítas à época. Através da educação inculcavam valores que permitiam e 
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lhe consignavam procuração para tencionar o poder hegemônico dos senhores de 

escravos. 

De acordo com Azevedo (1976:24) os jesuítas, apesar de humanistas 

por excelência, seguiam o espírito da Idade Média formando letrados e eruditos, 

contudo com total distanciamento pelas ciências e repugnância pelas atividades 

artísticas. A educação dominada pelo clero na península ibérica era apegada aos 

dogmas católicos e à autoridade, mantendo fechado o espírito crítico e de análise 

experimental, tudo estava sob o manto das trevas. 

Portugal chegou em meados do século XVII, com a Universidade de 

Coimbra tão medieval quanto sempre fora. A filosofia moderna, a ciência físico-

matemática e os novos estudos lingüísticos eram completamente desconhecidos 

em Portugal. O ensino jesuítico mantinha ainda os moldes do 5DWLR� 6WXGLR. 

Contrário a este pensamento, a intelectualidade sugere programas de 

modernização originários no “PRYLPHQWR� LOXPLQLVWD´ que toma corpo no final do 

século XVII. O então ministro de Estado, Marques do Pombal, em 1772, tenta 

tornar este programa concreto através de reformas na área da educação 

(RIBEIRO, 2003:32).  

Podemos notar esta determinação nos escritos de Carvalho (1952:15) 

que se segue: 

 

$V� UHIRUPDV�� HQWUH� DV� TXDLV� DV� GD� LQVWUXomR� S~EOLFD�� WUDGX]HP��GHQWUR� GR� SODQR� GH� UHFXSHUDomR� QDFLRQDO�� D� SROtWLFD� TXH� DV�
FRQGLo}HV� HFRQ{PLFDV� H� VRFLDLV� GR� SDtV� SDUHFLDP� UHFODPDU�
(CARVALHO DSXG�RIBEIRO, 2003:32)��
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O Marques de Pombal25 em 1759, expulsou os jesuítas do reino e dos 

seus domínios. Este fato originou-se numa série de medidas radicais de outros 

países e que culminaram, na supressão total da Companhia de Jesus pelo Papa 

Clemente, em 1773. A conseqüência desta medida de expulsão representou não 

apenas numa reforma, mas na destruição de todo sistema colonial do ensino 

jesuítico (AZEVEDO, 1976:46). 

O motivo da expulsão, segundo Ribeiro (2003:33) era o fato da 

Companhia ser um empecilho na conservação da unidade cristã e da sociedade 

civil. Na época o Estado invocou que a Companhia era detentora de um poder 

econômico que deveria ser devolvido ao governo e que educava o cristão a 

serviço da ordem religiosa e não dos interesses do país.  

O ardor apostólico, a disciplina, a capacidade de organização, assim 

como a serenidade e a resignação, fizeram com que os jesuítas partissem para o 

exílio, segundo Azevedo (1976:47): ³>���@� VLOHQFLRVRV� FRPR�VROGDGRV�TXH�GREUDP�
VXDV�WHQGDV�>���@´��

Para se ter uma idéia da grandeza do trabalho dos jesuítas e da 

extensão da sua aparelhagem educacional, quando o Marques de Pombal 

dispersou os padres da Companhia, expulsando-os e confiscando seus bens, 

foram fechados de um momento para o outro 24 colégios no Reino e 25 na 

Colônia, alem das residências, seminários e missões (AZEVEDO, 1976:47). 

Segundo Cunha (1986:38) a Companhia de Jesus por manter um 

intenso comércio sem se sujeitar aos impostos ditados pelo rei e por defenderem 

                                                 
25 0DUTXHV�GH�3RPEDO – Sebastião de Carvalho e Melo. 
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abertamente o feudalismo dificultando a ascensão do capitalismo, foi expulsa do 

império português acarretando grandes transformações no panorama escolar. 

De acordo com Azevedo (1976:45) as alegações e justificativas para as 

ações descritas se fizeram a partir das denúncias de que a Companhia de Jesus 

perdera o espírito de seu fundador e entrara em decadência, dominada pela 

ambição do poder e de riquezas. Desta forma, procurava manobrar os governos 

como instrumento político ao sabor de suas conveniências e contrariava os 

interesses nacionais. 

A orientação educacional adotada a partir da reforma pombalina era 

simplificar e abreviar os estudos, fazendo que um maior número de pessoas se 

interessasse pelos cursos superiores. Surge então, o ensino público propriamente 

dito. Não mais aquele financiado pelo Estado e que formava o indivíduo para a 

Igreja, e sim o financiado pelo Estado e com fins para o Estado (RIBEIRO, 

2003:33-5). Assim, acreditamos que esta reforma faz a ruptura definitiva entre 

Estado e Igreja, deixando o sistema medieval no passado e adentrando para o 

sistema capitalista. 

A reforma pombalina, na opinião de Azevedo (1976:53), golpeou 

profundamente o ensino básico geral, sem qualquer plano sistemático de 

substituição dos estudos, e ainda cortou o desenvolvimento do ensino para os 

planos superiores, na evolução pedagógica.  

De acordo com Zotti, (2004:25) a reforma pombalina teve como objetivo 

a recuperação econômica de Portugal, na tentativa de modernizar o ensino e a 

cultura. Isso demonstra que não foi somente um movimento anti-religioso, mas sim 

uma remodelação dos métodos educacionais.  
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Esta assertiva pode ser ressaltada nas palavras de Carvalho que 

afirma: 

$V� UHIRUPDV� IRUDP� >���@� XP� HVIRUoR� QR� VHQWLGR� GH� FRORFDU� DV�
HVFRODV� SRUWXJXHVDV� HP� FRQGLo}HV� GH� DFRPSDQKDU� FRP� r[LWR� R�SURJUHVVR� GR� VpFXOR (CARVALHO, 1978:26 DSXG ZOTTI, 
2004:25).  

 

O desmonte da educação jesuítica ocorreu num momento crítico 

quando a Colônia se preparava para a urbanização e a diversificação das 

atividades, dessa forma se depara com a amarga realidade de nada ser colocado, 

no lugar deste ensino. Foi o desmantelamento completo da educação brasileira 

(ZOTTI, 2004:27-32). No governo seguinte, de D. Maria I, ocorre o movimento de 

combate ao “SRPEDOLVP´R na tentativa de retornar à tradição. Esta agitação ficou 

conhecida com o nome de ³9LUDGHLUD´ (RIBEIRO, 2003:36). 

Durante a primeira metade do século XIX, a tensão entre submissão e 

emancipação da Colônia vai dando lugar à segunda, reivindicando a abertura dos 

portos que poderia trazer a autonomia política. Quando Portugal é invadido pelas 

tropas francesas, em 1807, a família real e a corte se vêm obrigadas a virem para 

o Brasil, isto antecipa a decretação da desejada abertura, que acaba acontecendo 

em 1808. A necessidade da instalação imediata do governo português em 

território colonial obrigou uma reorganização administrativa, principalmente no Rio 

de Janeiro, que contava na época com aproximadamente 45.000 habitantes e veio 

a receber mais de 15.000 pessoas (RIBEIRO, 2003:39-40). 

A partir desta nova realidade e em razão da defesa militar, são criadas, 

a Academia Real de Marinha (1808), a Academia Real Militar (1810), a Escola 

Politécnica (1874) e em 1808 o curso de cirurgia na Bahia que se instalou no 
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Hospital Militar, além dos cursos de cirurgia e anatomia, no Rio de Janeiro. Estes 

cursos representam a inauguração do nível superior de ensino no Brasil 

(RIBEIRO, 2003:41). 

Nosso enfoque a partir desta fase deixa de ser o ensino brasileiro 

propriamente dito, para seguir o percurso do ensino médico brasileiro. Fizemos 

uma contextualização das condições de ensino que precederam a criação das 

duas primeiras EM brasileiras na Colônia e sob a influência da corte portuguesa. 

Passaremos a investigar no assunto que se segue, as questões relativas ao 

ensino médico na fase inicial da criação e na sua evolução, enfocando o currículo 

utilizado na época para formar médicos brasileiros. 

 

 

���2ULJHQV�GR�HQVLQR�PpGLFR�QR�%UDVLO�
  

As origens do ensino médico no Brasil, por óbvio, são portuguesas. 

Inicialmente, antes da criação das EM brasileiras, os médicos brasileiros 

formavam-se em Portugal. Pretendemos agora percorrer os caminhos do currículo 

das EM desde a sua formação até a atualidade, passando pelas diversas reformas 

introduzidas neste período. 

O fato de não existirem faculdades de Medicina no Brasil não eliminava 

a presença de médicos no país. Santos Filho (1977:277) ressalta que a grande 

maioria dos médicos era oriunda da Faculdade de Coimbra, Portugal.26 O ensino 

                                                 
26 A universidade de Coimbra foi criada em 1290 e alternou sua localização entre Lisboa e Coimbra (REGO, 
2003:24). 
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de Medicina nessa faculdade até o final do século XV era feito por apenas um 

³OHQWH´, 27 quando foi introduzida uma nova cadeira e o número de docentes 

passou para dois. Os alunos faziam as leituras de Galeno pela manhã e 

Hipócrates à tarde. 

Até o século XV o ensino da Medicina era atribuído e destinado aos 

religiosos, mas a partir de então leigos, na sua grande parte judeus, passaram a 

se interessar por ela. Apenas em 1540 foi introduzida a leitura de autores árabes. 

A Medicina era denominada física e os médicos eram chamados de físicos 

(REGO, 2003:24). 

No período da Santa Inquisição, por questões de princípios religiosos, a 

cirurgia foi relegada a um plano inferior e abominada. As pavorosas epidemias 

assolaram toda Europa até porque não se conheciam os preceitos elementares de 

higiene e um fanatismo religioso dominou os espíritos da época. Em 1562 foi 

introduzida a prática hospitalar, modificando, portanto o modelo baseado apenas 

na leitura de textos. A despeito destas modificações os médicos que chegaram ao 

Brasil vinham impregnados pelo obscurantismo religioso que dominava a 

Península Ibérica (REGO, 2003:24-5). 

A reforma pombalina, já citada e discutida no capítulo anterior, realizou 

mudanças também no currículo médico exigindo ao candidato no ingresso na 

escola médica o conhecimento prévio do grego, da filosofia e pelo menos de uma 

língua estrangeira podendo escolher entre inglês e francês (REGO, 2003:26). 

                                                 
27 Os professores eram chamados de lentes, porque apenas liam os textos (REGO, 2003:24).  
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Podemos destacar as mudanças ocorridas, através dos escritos de 

Santos Filho (1977: 291) que descreve: 

 

&XUVDULD� HQWmR�� DV� PDWpULDV� GDV� IDFXOGDGHV� GH� )LORVRILD� H�
0DWHPiWLFD��PDWULFXODQGR�VH��DSyV�RV�H[DPHV��QR�FXUVR�PpGLFR��FRPSRVWR�GH�FLQFR�FDGHLUDV��XPD�HP�FDGD�DQR��PDWpULD�PpGLFD�H�
IDUPiFLD� QR� SULPHLUR�� DQDWRPLD�� SUiWLFD� GDV� RSHUDo}HV� H� DUWH�REVWpWULFD��QR�VHJXQGR��LQVWLWXLo}HV��WHRULD�PpGLFD��FRP�D�SUiWLFD�GD�0HGLFLQD�H�GD�FLUXUJLD�QR�KRVSLWDO�� QR� WHUFHLUR�� DIRULVPRV� �GH�
+LSyFUDWHV�H�*DOHQR���FRQWLQXDQGR�FRP�D�SUiWLFD�QR�KRVSLWDO��QR�TXDUWR��SUiWLFD�GD�0HGLFLQD�H�GD�FLUXUJLD��QRYDPHQWH�QR�KRVSLWDO��
QR�TXLQWR�H�~OWLPR�DQR��

 

Podemos observar que ainda não há referência neste período da 

Disciplina de Medicina Legal, que originalmente abarcava a Disciplina de Ética 

Médica, ou Deontologia e Diceologia como era chamada anteriormente.  

De acordo com Pereira (1985:182) o marco histórico do ensino médico 

no Brasil foi a criação da primeira Faculdade de Medicina brasileira, na 

oportunidade da chegada da família imperial. Esta faculdade foi criada em 18 de 

fevereiro de 1808, por ato de D. João VI, na Bahia e resiste ao tempo, ainda 

localizada no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador. No mesmo ano, 

foi criada através de decreto, a segunda Faculdade de Medicina, no Rio de 

Janeiro. 

Observamos neste período que a criação de EM brasileiras foi um 

importante fator para a construção do currículo e da qualificação de médicos 

brasileiros. Essa sistematização suspendeu a ida de alunos a Portugal para a 

formação médica e no nosso entendimento esse fato causou grande impacto no 

contexto acadêmico da época. 
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A faculdade baiana foi denominada à época de Colégio Médico 

Cirúrgico da Bahia e a carta régia de criação foi assinada por D. Fernando José de 

Portugal, então Marques de Aguiar e Ministro e Secretário do Estado dos 

Negócios do Brasil e do Conselho do Estado de D. João VI. Este Colégio 

funcionava no Real Hospital Militar da Bahia e foi instalado no convento que 

anteriormente era ocupado pelo Colégio dos Jesuítas (TORRES, 1946:10). 

O decreto de fundação do ensino médico na Bahia seguia algumas 

instruções. Selecionamos duas a conhecer: 

 

2�SURIHVVRU�GH�FLUXUJLD�GDUi�DV� OLo}HV�QR�YHUmR�SHODV�VHWH�KRUDV�
GD�PDQKm��QR� LQYHUQR�SHODV�RLWR�� DV�TXDLV�GXUDUmR�KRUD�H�PHLD��WUrV� TXDUWRV� SDUD� WRPDU� DV� GLWDV� OLo}HV� H[SOLFDGDV� QR� GLD�DQWHFHGHQWH� H� RXWURV� WUrV� SDUD� D� QRYD� H[SOLFDomR (PEREIRA, 
1923:5). 

 

2� FXUVR� FLU~UJLFR� GHYH� GXUDU� TXDWUR� DQRV�� +H� GH� OHL�� RV� TXDHV�
WHUPLQDGRV�SRGHUmR�SDVVDU�DV�FHUWLG}HV�FRPSHWHQWHV��GHFODUDQGR�VH�R�'LVFtSXOR�HVWi�FDSD]�GH�ID]HU�R�VHX�H[DPH�H�GH�GLJQDPHQWH�HQFDUUHJDU�VH�GD�VD~GH�SXEOLFD�H�WXGR�FRP�MXUDPHQWR�GRV�6DQWRV�
(YDQJHOKRV�>���@ (PEREIRA, 1923:6). 

 

Para matricular-se no 1º ano era necessário que o candidato soubesse 

ler e escrever e no 2º ano era exigido o exame de língua francesa (TORRES, 

1946:12). 

Em 1812 ocorreu a primeira reforma do ensino médico brasileiro, 

quando o curso passou de quatro para cinco anos (LAMPERT, 2002:50). Os 

cursos médico e cirúrgico eram separados e em 1884 foram unificados, sofrendo 

grandes alterações, quando foi então estendido para oito anos. Foram realizadas 
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mudanças no nome, tornando-se o Curso de Ciências Médicas e Cirúrgicas e de 

acordo com Cunha (1986:102-3) com as seguintes disciplinas: 

�
��� DQR� Física Médica, Química Mineral e Mineralogia Médicas, 

Botânica e Zoologia Médicas; 

��� DQR� Anatomia Descritiva, Histologia Teórica e Prática, Química 

Orgânica e Biologia; 

��� DQR� Fisiologia Teórica e Experimental, Anatomia e Fisiologia 

Patológica, Patologia Geral; 

��� DQR� Patologia Médica, Patologia Cirúrgica, Matéria Médica e 

Terapêutica, Especialmente Brasileira; 

��� DQR� Obstetrícia, Anatomia Cirúrgica, Medicina Operatória e 

Aparelhos, Farmacologia e Arte de Formular; 

���DQR� Higiene e História da Medicina, 0HGLFLQD�/HJDO e Toxicologia; 

���DQR� Clínica Médica de Adultos, Clínica Cirúrgica de Adultos, Clínica 

Obstetrícia e Ginecologia; 

���DQR� Clínica Médica e Cirúrgica de Crianças, Clínica Oftalmológica, 

Clínica de Moléstias Cutâneas e Sifilíticas, Clínica Psiquiátrica; 

 

Percebemos que ainda nesta proposta a Disciplina de Ética Médica se 

mantém ausente, entretanto, já se pode vislumbrar a inclusão do curso de 

Medicina Legal, que tomava para si as discussões éticas e os comentários 

relativos ao comportamento médico. 
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Em 1826 a Lei de 9 de setembro outorga às escolas brasileiras o direito 

de conferirem cartas de cirurgião e de médico aos alunos por ela formados. Em 

1828, esta lei foi ampliada determinando que só médicos diplomados podiam 

clinicar, desaparecendo as ³FDUWDV� GH� OLFHQFLDPHQWR´�� Em 1832, as EM foram 

denominadas de Faculdades de Medicina e o curso de graduação foi estendido 

para seis anos. Em 1879 foi promulgada a chamada ³OHL�GR�HQVLQR� OLYUH´� porque 

abriu as portas para a iniciativa privada (LAMPERT, 2002:48). 

A criação do Conselho Federal de Medicina (1945) e dos Conselhos 

Regionais traz uma nova ordem à categoria, através da autarquia federal. 

Posteriormente, foram criados os estatutos por meio dos Códigos de Ética Médica. 

Em 1969 o Conselho Federal de Educação - MEC ditou as diretrizes para a 

revisão dos currículos tradicionais, estabelecendo o currículo mínimo. Em 1997 o 

edital do MEC – SESu expõe parâmetros para as Instituições de Ensino Superior e 

comunidades interessadas apresentarem propostas de novas Diretrizes 

Curriculares, para definirem as competências e habilidades necessárias para a 

formação do médico. O primeiro Exame Nacional de Curso para Medicina foi 

realizado em 1999, pelo MEC. Finalmente, em 2001, é homologada a Resolução28 

do CNE – CES pelo MEC, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação de Medicina (LAMPERT, 2002:48-51). 

Veremos adiante que a formação atual dos médicos brasileiros está a 

cargo das EM que hoje ultrapassam o número de 100 unidades, entre públicas e 

privadas e estão reunidas em torno da ABEM (LAMPERT, 2002:47). Faremos a 

seguir uma análise da evolução e transformação do currículo de graduação em 
                                                 
28 Resolução nº 4 de 07 de novembro de 2001. 
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Medicina, analisando os diversos paradigmas dominantes no ensino médico nos 

períodos que se seguem. 

 

���$�5HIRUPD�)OH[QHU�H�VHXV�LPSDFWRV�
�
Neste trecho vamos analisar a reforma Flexner e seus impactos como 

um novo paradigma da educação médica, a partir das novas descobertas da era 

moderna. Estas mudanças ocorreram no início do século XX baseada no 

cientificismo moderno da época e trazidas para o Brasil como condição 

absolutamente necessária dos novos tempos. 

O conceito de paradigma descrito por Kuhn (LAMPERT, 2002:63) 

seriam as seqüências de entendimentos tácitos compartilhados. De acordo com 

Chaves (1996, DSXG LAMPERT, 2002:63) este conceito, ³VWULFWR� VHQVX´, não se 

aplica à educação das profissões de saúde, ou mesmo à educação médica em 

particular. Entretanto, o termo paradigma vem sendo usado, ³ODWR� VHQVR´� para 

designar o modelo dominante de educação médica influenciado pelos estudos de 

Flexner29. 

                                                 
29 $EUDKDP�)OH[QHU foi um educador, graduado em Química, que fez um estudo da situação das escolas e da 
educação médica americana e canadense, por encomenda da Americam Medical Association (AMA), à 
Fundação Carnagie para o Progresso do Ensino, resultando no Relatório Flexner, publicado em 1910 (0HGLFDO�
(GXFDWLRQ in the United States and Canad – A Report to the Carnagie Foundation for the Advancement of 
Teaching. Nova York, 576 p.) (LAMPERT, 2002:64). 
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A reforma Flexner ocorreu em 1910, nos Estados Unidos e deflagrou 

um processo de transformações na educação médica naquele país, de acordo 

com o Conselho de Educação Médica30 (REGO, 2002:29).  

Nas EM brasileiras predominava a influência da Medicina francesa e a 

partir da Reforma Universitária de 1968 (Lei 5.540/68) passaram a adotar 

oficialmente o modelo americano. As cátedras foram substituídas pelos 

departamentos e o ensino ficou dividido em dois ciclos principais, o básico nos 

dois primeiros anos e o ciclo profissionalizante, nos anos subsequentes 

(LAMPERT, 2002:65). 

As repercussões do relatório Flexner no Brasil foram tardias, de acordo 

com Rego (2003:33) ocorreu em torno da primeira metade do século XIX. O 

modelo universitário brasileiro à imagem do modelo europeu foi oficialmente 

reformulado em 1968, com a imposição da reforma universitária, iniciativa da 

época do governo militar. Até este período observamos a completa indiferença às 

disciplinas da área de humanas e não há referência ao curso de Ética Médica. 

Segundo Kuhn (DSXG�LAMPERT, 2002:64), duas condições devem ser 

preenchidas pelo novo paradigma: 

a) Resolver problemas detectados que o paradigma anterior não 

tenha conseguido resolver; 

b) Preservar uma parte substantiva do que foi construído pelo 

paradigma velho. 

                                                 
30 A $0$ estabeleceu a reforma do ensino médico como prioridade e criou um Conselho de Educação 
Médica composto por cinco docentes médicos das principais universidades do país (REGO, 2003:31). 
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O paradigma flexneriano, como a grande maioria das transições 

paradigmáticas, não foi simples. Até porque, de acordo com Chaves (2000:11 

DSXG LAMPERT, 2002:64) a transição paradigmática trata-se de uma 

desconstrução e reconstrução a serem feitas sincronicamente. Este autor afirma: 

³e�FRPR�UHIRUPDU�XPD�FDVD�TXH�FRQWLQXD�VHQGR�KDELWDGD´����
 O modelo de ensino médico brasileiro atual foi fundamentado nos 

princípios baseados na reforma flexneriana, que incluiu em seu relatório sugestões 

para transformar o ensino nas EM (REGO, 2003:31-2): 

a) exigência da graduação de nível superior para o ingresso na 

faculdade de Medicina e extensão do curso para quatro anos com 

mais um ano de internato após a graduação; 

b) obrigatoriedade do ensino laboratorial; 

c) estímulo a contratação de docentes, mesmo clínicos, em tempo 

integral; 

d) expansão do ensino clínico, principalmente em hospitais; 

e) vinculação das EM às universidades; 

f) ênfase na pesquisa biológica como forma de adequar a educação 

médica ao desenvolvimento das ciências médicas;  

g) estíimulo a pesquisa e sua vinculação ao ensino. 

 

O nome de Flexner passou a ser associado a um modelo rígido de 

ensino médico que privilegiava a formação científica de alto nível, baseado no 

modelo moderno, estimulando a especialização profissional. Este modelo é 

altamente criticada por Camargo (1996:48) quando diz: 
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>���@� D� SHVVRD� KXPDQD�� DQWHV� YLVWD� FRPR� VXMHLWR� GR� SURFHVVR�
WHUDSrXWLFR�� UHVSHLWDGD� HP� VXD� GLJQLGDGH�� YRQWDGH�� OLEHUGDGH� H�UD]mR�� WUDQVIRUPD�VH� HP� REMHWR� GH� HVWXGRV�� FRQVXPLGRUD� GH�
WHFQRORJLD��>���@. �

Na citação é possível perceber uma crítica profunda ao modelo 

flexneriano pelo enfoque cientificista e ao descaso com a abordagem humanista. 

Hoje, busca-se justamente resgatar o humanismo esquecido e abandonado neste 

período. 

Rego (2003:39) faz questão de ressaltar que: 

 

/HPEUHPRV�TXH�D�JUDQGH� WUDQVIRUPDomR�REVHUYDGD�QD�5HIRUPD�)OH[QHU� IRL� MXVWDPHQWH�j�EXVFD�GD�DGHTXDomR�GR�HQVLQR�PpGLFR�
DRV�DYDQoRV�GR�FRQKHFLPHQWR�FLHQWtILFR�GH�VHX�WHPSR���

 

Lampert (2002:65) acredita que: 

 

>���@�QmR�EDVWD�TXH�)OH[QHU�WHQKD�H[RUWDGR�DR�KXPDQLVPR��SRLV�D�HVWUXWXUD� SDUDGLJPiWLFD� FRP� D� TXDO� WUDEDOKD� p� HVVHQFLDOPHQWH�
LQGLYLGXDOLVWD�� ELRORJLFLVWD�� KRVSLWDORFrQWULFD� H� FRP� rQIDVH� QDV�HVSHFLDOL]Do}HV����

Segundo Lampert (2002:67) a forma de ensino de Medicina no contexto 

do paradigma flexneriano se caracteriza por: 

a) Pela predominância de aulas teóricas, enfocando a doença e o 

conhecimento fragmentado; 

b) Pelo fato do processo de ensino-aprendizagem estar centrado no 

professor em aulas expositivas e demonstrativas; 

c) Pela prática desenvolvida predominantemente no hospital; 
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d) Pela capacitação docente centrada unicamente na competência 

tecno-científica; 

e) Pelo mercado de trabalho referido apenas pelo tradicional 

consultório, onde o médico domina os instrumentos de diagnóstico 

e os encaminhamentos. 

 

Este modelo enfatiza as especializações precoces, fazendo que o 

estudante de Medicina se torne um pseudo-especialista ainda no período de 

graduação. Acreditamos que este arquétipo pode ser o responsável pela 

dificuldade de formar um médico generalista. 

Na conferencia de abertura do 38º Congresso Brasileiro de Educação 

Médica, em setembro de 2.000, em relação às reformas e ao cientificismo citados, 

o professor José Paranaguá Santana (2000:5) manifestou as seguintes 

considerações: 

 

2� DYDQoR� FLHQWLILFR� H� WHFQROyJLFR� UHDOL]DGR� QRV� PDUFRV� GD�
FRQFHSomR� IOH[QHULDQD�� HVSHFLDOPHQWH� QD� VHJXQGD� PHWDGH� GR�VpFXOR� ;;�� p� XPD� HYLGrQFLD� TXH� GLVSHQVD� DUJXPHQWDomR�FRPSUREDWyULD��SRU�RXWUR�ODGR��H�WDPEpP�VREUH�HVVH�DVSHFWR�QmR�
SDLUDP� GLVFRUGkQFLDV�� WHP�VH� REVHUYDGR�� PDLV� TXH� HVWDJQDomR��IUDQFD�GHWHULRUDomR�GRV�SDGU}HV�pWLFRV�QR�FXUVR�GH�SUHVWDomR�GH�
VHUYLoRV�PpGLFRV�  

 

O modelo da reforma aludida é o modelo tecnicista que privilegiou a 

criação das especialidades. Acreditamos que é incompleto, porque exclui as 

ciências humanas do processo e a visão do ser humano como um todo, um ser 

bio-psico-social, com sua rede de relações e sua diversidade. Concordamos com 
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Camargo (1996:48) que lança um olhar sobre o sujeito e não sobre o objeto, 

respeitando as subjetividades individuais.   

 

 

���2�HQVLQR�PpGLFR�EUDVLOHLUR�H�DV�UHIRUPDV�FXUULFXODUHV�
�
As diversas reformas do ensino médico brasileiro serão avaliadas neste 

tema, visando analisar o perfil do médico que se pretende formar. Diversos 

modelos foram propostos até chegar ao que está sendo preconizado atualmente, 

com seis anos de graduação para a formação básica e mais três a seis anos de 

especialização a depender da área escolhida.  

A maioria dos cursos de Medicina, no Brasil, está organizada de acordo 

com o preconizado pela resolução nº 8, de 8 de outubro de 1969. A recente 

publicação das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em 

Medicina31 ainda não foi posta em prática pela maioria das EM. Assim, os cursos 

ainda têm a duração de seis anos e durante os dois primeiros anos estão 

dedicados ao estudo das chamadas matérias básicas, definidas como: biologia, 

ciências morfológicas, ciências fisiológicas e patologia (traduzidas nos currículos 

como: anatomia, fisiologia, histologia, fisiopatologia, genética, parasitologia e 

higiene) (REGO, 2003:33-4). Algumas disciplinas são incluídas de forma 

estratégica neste período, a saber: psicologia médica e Ética Médica (REGO, 

                                                 
31 'LUHWUL]HV� &XUULFXODUHV� 1DFLRQDLV� GR� &XUVR� GH� *UDGXDomR� HP� 0HGLFLQD - Conselho Nacional de 
Educação, Resolução nº 4, de 7 de novembro de 2001.  
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2002:40). Somente neste período, observamos a inclusão da Disciplina de Ética 

Médica no currículo médico, como a inclusão tardia da disciplina.  

Após os dois primeiros anos, o curso segue no chamado ciclo 

profissional. Neste momento os estudantes passam a freqüentar as aulas nos 

hospitais universitários ou de ensino (REGO, 2003:34).32 Podem-se identificar 

cinco tipos de atividades práticas de clínica aos quais os estudantes de Medicina 

podem ser submetidos durante o processo de formação profissionalizante: prática 

em enfermarias, aulas práticas, geralmente em ambulatórios, estágio em internato, 

estágios extracurriculares (via de regra a revelia das EM) e atividades de extensão 

curricular, promovida através das Pró-Reitorias de Extensão (REGO, 2003:35-7).  

Araújo (1993:90) descreve que o ensino médico tradicional sofreu a 

influência de dois fatores que contribuíram para uma perspectiva moral 

característica dos novos tempos. O primeiro foi o alcance da visão cartesiana de 

mundo, inaugurando a possibilidade de um mecanismo dualista. Ou seja, a 

separação mente-corpo e a lógica de que para cada efeito corresponde uma 

causa. O segundo foi o domínio do aspecto cientificista na prática médica. De 

acordo com esta tendência, o currículo foi criado a partir da filosofia utilitarista e 

pragmática. Este modelo difere profundamente do modelo médico hipocrático, 

com mais tempo dedicado à atenção médico-paciente. A Medicina moderna não 

destina a mesma dedicação que antes e os exames complementares passaram a 

ocupar grande parte deste espaço, subtraídos da anamnese e do exame físico. O 

autor afirma: ³2�TXH�JDQKDPRV�HP�WpFQLFD�SHUGHPRV�HP�pWLFD´��
                                                 
32 +RVSLWDLV�8QLYHUVLWiULRV - são aqueles vinculados administrativamente a uma universidade. Hospitais de 
ensino são aqueles que, não têm uma vinculação com as universidades, mas acolhem formalmente os 
estudantes de faculdades de Medicina através de convênios com este propósito (REGO, 2003:35). 
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Morin (1996, DSXG LAMPERT, 2002:71) descreve que o conhecimento 

foi dividido em áreas para ser mais bem estudado e que isto produziu uma 

incomunicabilidade entre eles, mesmo dentro das universidades, permitindo zonas 

enormes de desconhecimento. Afirma que Descarte formulou o ³JUDQGH�SDUDGLJPD�
RFLGHQWDO´� quando dividiu a ciência, produzindo disjunção e redução. 

Lampert (2002:72) acredita que: 

 

1D� HGXFDomR� PpGLFD� R� PRGHOR� IOH[QHULDQR� GRPLQDQWH� HVWi�
DVVHQWDGR�QHVVH�SDUDGLJPD�TXH�SURGX]LX�D�GLVMXQomR�H�UHGXomR��'DQGR� VLQDLV� GH� H[DXVWmR�� DEUH� HVSDoR� SDUD� XP� PRGHOR� TXH�
SUHHQFKD� IDOKDV� H� HTXLOLEUH� DV� RVFLODo}HV� HQWUH� WHFQRORJLD� H�KXPDQLVPR���

Novos modelos vêm sendo elaborados, desde a década de 60, a idéia 

de formular um novo paradigma que possa se contrapor ao modelo 

hospitalocêntrico e com a visão reducionista. A atenção primária em saúde para 

todos indistintamente até o final do século XX, foi um marco político de âmbito 

mundial sob o lema 6D~GH�3DUD�7RGRV�QR�DQR����� ��� �(LAMPERT, 2002:66)� 
Infelizmente, vemos estas iniciativas não lograrem êxito apesar dos 

esforços dispensados. Temos testemunhado tantos outros empreendimentos, 

assim como este, serem vítimas do descaso, da ineficiência e da ineficácia no 

alcance dos resultados. Lamentavelmente, chegamos ao final do século XX 

absolutamente distantes do lema de 6D~GH�3DUD�7RGRV�QR�DQR�����. 

A proposta do novo paradigma é a composição de uma abordagem 

dialética assimilando contribuições de varias ciências. Esse enfoque deve abarcar 

                                                 
33 6D~GH�3DUD�7RGRV�QR�DQR����� - foi o lema da Declaração de Alma-Ata, em 1978 (LAMPERT, 2002:66). 
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trabalhos interdisciplinares, transdisciplinares e multiprofissionais, descortinando 

campos de pesquisa ainda não trilhados (LAMPERT, 2002:72). Para atingir estas 

metas, faz-se necessária à comunicação entre os estudos epistemológicos. 

Importante fazer um circuito, ligar em cadeias as competências previamente 

estabelecidas para formar um anel completo e dinâmico, o anel epistemológico 

(PRIGOGINE, 1996, DSXG LAMPERT, 2002:72). 

Chaves (1996, DSXG LAMPERT, 2002:73-4) enumera em dez itens, as 

necessidades que o novo paradigma deve atender: 

a) Divisão racional do trabalho da equipe de saúde, 

complementaridade do trabalho do generalista e do especialista; 

b) Equilíbrio entre o controle da alta tecnologia e a compaixão que 

devem permear o atendimento; 

c) Definição de perfis profissionais, coerência dos currículos, 

competências necessárias na prática; 

d) Avaliação do desempenho e certificação dos profissionais e da 

creditação das instituições formadoras; 

e) Integração curricular e maior articulação entre a teoria e a prática; 

f) Desenvolvimento da Bioética ante os avanços científicos; 

g) Maior atenção à unidade corpo e mente, na formação e na prática 

profissional; 

h) Compreender outras racionalidades médicas, terapêuticas 

complementares ou alternativas; 
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i) Dar maior atenção, na prática clínica, à qualidade de vida e ao 

desejo de uma morte boa e digna, não sendo a longevidade e a 

sobrevivências metas suficientes por si sós; 

j) Aumenta a exploração das fronteiras entre a ciência e a religião, 

em aspectos filosóficos, transcendentais e terapêuticos, dada a 

importância da religiosidade na saúde e na doença. 

 

Concordamos com a grande maioria dos pressupostos sugeridos pelo 

autor, entretanto, consideramos que os conhecimentos científicos não devem ser 

classificados em segundo plano, ou de menor importância. Todo conhecimento 

adquirido ao longo dos séculos não pode ser subjugado as questões religiosas, ou 

análises filosóficas. A inclusão das ciências humanas é fundamental para 

contextualizar o binômio médico-paciente numa espacialidade social, todavia, não 

deve imprimir valores da ordem empírica às condutas diagnósticas e terapêuticas 

a serem escolhidas pelos profissionais. Portanto, nosso entendimento é que há 

necessidade de conhecer as especificidades do ser humano inserido no mundo, 

como ator social do processo histórico, contudo, sem deixar de utilizar todas as 

técnicas científicas atuais para possibilitarem a diminuição de seu sofrimento. 

No modelo do novo paradigma supra mencionado, recentemente 

denominado ³SDUDGLJPD� GD� LQWHJUDOLGDGH´� ���  indica mudanças na formação do 

médico na graduação que apontam para: 

                                                 
34 ³3DUDGLJPD� GD� LQWHJUDOLGDGH´ - seria o novo paradigma em saúde, que busca contrapor e equilibrar o 
paradigma flexneriano (CAMPOS, 2001, DSXG LAMPERT, 2002:68). 
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a) O processo saúde-doença enfatizar mais a saúde do que a 

doença (a promoção, a preservação e a recuperação da saúde, 

sendo a doença um desvio, uma incoerência da saúde, que deve 

ser evitada e, quando diagnosticada, eliminada em qualquer 

estágio evolutivo em que se encontre com o restabelecimento da 

saúde); 

b) O processo ensino-aprendizagem estar mais centrado no aluno e 

em seu papel ativo na própria formação; 

c) O ensino da prática se dar no sistema de saúde existente em 

graus crescentes de complexidade, dentro de uma visão 

intersetorial de seus determinantes e da importância das 

referencias entre os níveis de ação; 

d) A capacitação docente voltar-se tanto para a competência 

didático-pedagógica quanto para a participação e 

comprometimento no sistema público de saúde; 

e) O acompanhamento da dinâmica do mercado de trabalho médico 

estar orientado pela reflexão e discussão crítica dos aspectos de 

saúde e de suas implicações éticas (LAMPERT, 2002:68). 

 

De acordo com Campos (2001:53-9) o paradigma da integralidade tem 

como objetivo uma formação mais contextualizada no que se refere aos 

programas de graduação do profissional da saúde. Esta contextualização deve 

levar em conta as dimensões sociais, econômicas e culturais da vida da 

população. 
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Se formos comparar os dois paradigmas, podemos lançar mão dos 

escritos de Lampert (2002:89) que afirma que o paradigma flexneriano prestigia o 

processo fisiopatológico e focaliza o indivíduo no contexto global e o outro focaliza 

as causas da doença do indivíduo no contexto global, deste modo, o paradigma da 

integralidade visa à produção social da saúde. Não se pode desprezar o papel da 

subjetividade e do sujeito na construção de sua saúde pessoal, dando a dimensão 

do esforço que necessita ser despendido para alcançar a utopia dos que 

acreditam numa mudança de modelo.  

O paradigma da integralidade induziria à construção de um novo 

modelo pedagógico, visando à interação e o equilíbrio entre excelência técnica e 

relevância social. A operacionalização deste princípio seria norteada pela 

construção de um currículo integrado aos modelos pedagógicos mais interativos, 

através da adoção de metodologias de ensino-aprendizagem centradas no aluno 

como sujeito da aprendizagem e no professor como facilitador do processo de 

construção de conhecimento (FEUERWERKER & SENA, 1999, DSXG LAMPERT, 

2002:69). 

No último quarto do século XX, surgiram no cenário mundial da 

educação e da prática médica, duas novas abordagens. Uma essencialmente 

clínica, a Evidence Based Medicine, Medicina Baseada em Evidencias (MBE) e 

outra pedagógica, a Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em 

Problemas. A última como incorpora fundamentos do construtivismo em sua base 

teórica e prática vem merecendo mais atenção e respeito dos profissionais da 

área de educação (REGO, 2003:29).  
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Vemos a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) como uma 

filosofia educacional, aproximando-se da ³3HGDJRJLD�GD�$XWRQRPLD´ em que Freire 

afirma: 

1mR� Ki� GRFrQFLD� VHP� GLVFrQFLD�� HQVLQDU� H[LJH�� UHVSHLWR� DRV�
VDEHUHV� GRV� HGXFDQGRV�� FULWLFLGDGH�� HVWpWLFD� H� eWLFD��FRUSRUHLILFDomR� GDV� SDODYUDV� SHOR� H[HPSOR�� ULVFR�� DFHLWDomR� GR�
QRYR�H�UHMHLomR�D�TXDOTXHU�IRUPD�GH�GLVFULPLQDomR��UHIOH[mR�FUtWLFD�VREUH� D� SUiWLFD�� UHFRQKHFLPHQWR� H� D� DVVXQomR� GD� LGHQWLGDGH�FXOWXUDO�� HQVLQDU� QmR� p� WUDQVIHULU� FRQKHFLPHQWR�� HQVLQDU� p� XPD�
HVSHFLILFLGDGH�KXPDQD (FREIRE, 1998:28). 

 
 
 

Todos estes preceitos sugeridos por Freire em sua ³3HGDJRJLD� GD�
$XWRQRPLD´��fazem da educação uma tarefa que transcende o cognitivo, buscando 

um significado mais amplo para a atividade e propõe uma mudança de paradigma. 

Muitas críticas têm sido realizadas a MBE, visto que o enfoque 

estatístico e quantitativo não pode ser elevado à condição de método para a 

obtenção da certeza absoluta, porque a relação profissional se dá no encontro 

entre duas pessoas, o médico e o paciente (DRUMOND & SILVA, 1998:16-7). 

Do início da década de 60 até os dias de hoje, ocorreu um enorme 

crescimento do número de EM no Brasil e conseqüentemente do número de 

estudantes de Medicina e de graduandos (REGO, 2003:40-1).  

A legislação vigente nas EM brasileiras permanece inscrita na Reforma 

Universitária35 na estruturação de departamentos com disciplinas e na Resolução 

nº 8/69 do MEC36 que se baseou na necessidade de revisão dos currículos 

tradicionais dos cursos de Medicina à época. Essa resolução vem do período de 
                                                 
35 5HIRUPD�8QLYHUVLWiULD – Lei 5.540/69 (LAMPERT, 2002:92). 
36 O Ministério da Educação, denominado de Ministério da Educação e Cultura, na época (LAMPERT, 
2002:92). 
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crescimento desordenado das EM no Brasil (Gráfico 1), tendo sido criadas 35 

novas EM no período de 1966 a 1971 (LAMPERT, 2002:92). 

Segundo Rego (2003:40-1) a política adotada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso admitiu a livre criação destes cursos estabelecendo critérios 

apenas para sua avaliação através de um exame nacional, o provão, para todos 

os graduandos no final do curso. As EM passaram a ter autonomia na 

determinação do currículo médico e o governo federal passou apenas a limitar o 

perfil desejado para o graduando em Medicina. 

�
*UiILFR�� - Número de EM criadas no Brasil no período de 1900 a 2000.  
 

 

 

 

 

 

�
)RQWH� Gráfico original elaborado por LAMPERT (2002:92), de 1900 a 1990 e modificado pela 

autora, estendendo até o ano 2000. Esta adaptação foi realizada de acordo com dados obtidos pelo Ministério 
da Educação (2004). 

 

Podemos verificar estas afirmativas através da Portaria 126/9937 o perfil 

delineado para os graduandos em Medicina é: 

a) cidadão com atitude ética, formação humanística e consciência da 

responsabilidade social; 

                                                 
37 Portaria 126 de 1º de fevereiro de 1999, do ministro da Educação, publicada no DOU de 2 de fevereiro de 
1999. 

�
�

��
��
��
��
��
��
��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'pFDGDV



 

 

133 

b) capacidade de compreender, integrar e aplicar os conhecimentos 

básicos à prática médica; 

c) formação para atuar em nível primário de atenção e resolver, com 

qualidade, os problemas prevalentes da saúde; 

d) formação para o atendimento das urgências e emergências; 

e) capacidade de lidar com os múltiplos aspectos da relação médico-

paciente; 

f) formação para a aquisição e produção do conhecimento, com 

capacidade de aprendizado contínuo durante toda vida 

profissional; 

g) capacidade de atuar em equipe interdisciplinar e multiprofissional 

(Brasil, 1999 DSXG REGO, 2003:41). 

 

O primeiro artigo refere-se à competência ética e humanística do 

médico que se deseja formar. Apesar de estar colocado de forma ampla, achamos 

fundamental que este pré-requisito esteja incluído nestes princípios. Em seu artigo 

5º, as diretrizes curriculares apontam os conteúdos essenciais na perspectiva 

desse perfil e habilidades definidas: 

a) Ciências morfológicas: Anatomia, Biologia celular e molecular, 

Embriologia, Genética, Histologia; 

b) Ciências fisiológicas: Bioquímica, Biofísica, Farmacologia e 

Fisiologia; 

c) Mecanismos de defesa e agressão aplicadas à saúde: Imunologia, 

Microbiologia, Parasitologia e Patologia Geral; 
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d) Ciências do comportamento aplicadas à saúde: Psicologia Médica; 

e) Saúde Coletiva, Epidemiologia, Bioestatística, Saúde do 

Trabalhador; 

f) Ciências sociais aplicadas à saúde: Ética, Bioética e Deontologia; 

g) Iniciação ao exame clínico: Propedêutica e Imagenologia; 

h) Metodologia cientifica; 

i) Conteúdos básicos das especialidades clínicas: Anestesiologia, 

Cardiologia, Dermatologia, Emergências Clínicas, Endocrinologia, 

Gastroenterologia e Nutrição, Geriatria, Hematologia, Imunologia 

Clínica e Alergia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, 

Patologia Especial, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia, 

Medicina Legal; 

j) Aspectos clínicos das seguintes especialidades: Oftalmologia, 

Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia; 

k) Cirurgia: Bases da Técnica Cirúrgica e Anestésica, Cirurgia 

Ambulatorial, Prática em Centro Cirúrgico e Propedêutica 

Cirúrgica; 

l) Ginecologia e Obstetrícia: aspectos clínicos e cirúrgicos da 

Ginecologia Geral e Obstetrícia Geral; 

m) Pediatria: Medicina geral da criança, Puericultura e Nutrição 

(Brasil, 1999 DSXG REGO, 2003:42). 

 

Na alínea ³I´ estão contempladas as competências e habilidades 

referentes à Ética Médica e Bioética. As diversas entidades representativas dos 
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médicos brasileiros, Conselho Federal de Medicina (CFM); Associação Médica 

Brasileira (AMB); Academia Nacional de Medicina; Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM); Associação Nacional dos Médicos Residentes 

(ANMR); Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP); Conselho Regional de Medicina 

do Rio de Janeiro (CREMERJ); Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 

Medicina (DENEM); Federação Nacional dos Médicos; Sindicato Nacional dos 

Docentes de Ensino Superior; reuniram-se para criar um sistema de avaliação do 

ensino médico em torno do que foi denominada Comissão Interinstitucional 

Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), 38 em 1999, para elaborar o 

Relatório Geral de Avaliação das EM brasileiras (REGO, 2003:42-43).  

Como objetivo geral o projeto se propunha a desencadear um processo 

de avaliação do ensino da Medicina, buscando uma nova consciência coletiva do 

ato de avaliar, tendo como perspectiva transformar a educação médica brasileira. 

Na primeira fase do projeto tiveram os seguintes objetivos específicos: 

a) Avaliar o ensino médico brasileiro visando sua qualidade, para 

atender às necessidades médico-sociais da população; 

b) Propor medidas a curto, médio e longo prazo que venham sanar 

as deficiências hoje encontradas; 

c) Criar mecanismos permanentes de avaliação das EM; 

d) Criar mecanismos para desenvolver programas de Educação 

Médica Continuada (BASILE, 1999:308). 

                                                 
38 &,1$(0 – Relatório Geral de Avaliação das Escolas Médicas Brasileiras. 
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O trabalho foi executado em três fases, a primeira em 1990, constou de 

uma análise global dos cursos, avaliando os seguintes componentes: vínculo 

jurídico; data da criação da escola; estrutura econômico-administrativa; estrutura 

político-administrativa; infra-estrutura material; recursos humanos; modelo 

pedagógico e o papel da escola na assistência e na investigação (REGO, 

2003:43).  

A segunda fase foi através de um ³FRUWH� WUDQVYHUVDO´ com uma 

avaliação estratégica do curso e do currículo. Essa avaliação buscou informações 

referentes à formação dos docentes, o regime de trabalho, atividades de pesquisa 

e administrativas, além da produção acadêmica (REGO, 2003:43).  

A terceira fase seguiu com o objetivo de estimular a manutenção e 

ampliação do movimento social desenvolvidos nas fases anteriores e promover a 

transformação da EM de acordo com os novos paradigmas, capazes de viabilizar 

a formação de um médico adequado às demandas sociais contemporâneas 

(REGO, 2003:43). 

As linhas de ação do trabalho foram norteadas pelos seguintes itens: 

Avaliação transformadora; docência médica profissionalizada; gestão 

transformadora da EM; novo processo de formação. 

Após dez anos de funcionamento a CINAEM ainda não conseguiu 

produzir os resultados esperados e propostos em seus objetivos. O debate em 

torno da terceira fase foi arrastado com a resistência das equipes técnicas em 

aceitar as críticas e sugestões de mudanças e as escolas demoraram a aderir a 

uma proposta tão complexa e impositiva (REGO, 2003:43).  
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A Declaração de Edimburgo39 determina que as EM devem:  

 

RUJDQL]DU�RV�SURJUDPDV�GH�HQVLQR�H�RV�VLVWHPDV�GH�DYDOLDomR�GH�
PRGR�D�JDUDQWLU�D�DTXLVLomR�GDV�FRPSHWrQFLDV�SURILVVLRQDLV�H�GRV�YDORUHV� VRFLDLV� H� QmR� VRPHQWH� D� PHPRUL]DomR� GD� LQIRUPDomR 
(CHAVES & ROSA, 1990:138).  
 

Somos completamente favoráveis a esta idéia, porque estimula a 

reflexão e a conscientização dos problemas sociais contextualizados aos quais 

estamos submersos.  

A construção de modelos alternativos ao adotado no Brasil, não foi 

alcançada. De acordo com Martini (1990, DSXG REGO, 2003:43) persiste a total 

falta de criatividade. Porém, mais do que a falta de vontade de mudar, prevalece a 

total falta de direção e sentido de para onde e como ir.40 

Durante o período analisado, da metade do século XIX até os dias de 

hoje, percebemos que as transformações foram pouco significativas do ponto de 

vista de mudanças curriculares e metodológicas. A fundamentação das matrizes 

teóricas continuou sendo transmitida em aulas teóricas e práticas e com ênfase 

nos impactos da evolução tecno-científica.   

Este capítulo faz um passeio pelo ensino médico brasileiro e suas 

origens. Sobre o ensino no Brasil, cabe-nos ressaltar o domínio dos jesuítas pelo 

período considerado o mais longo da educação brasileira. Vale destacar que este 

ensino era endereçado a pequena burguesia brasileira. Os brasileiros 

interessados em estudar Medicina complementavam seus estudos na 
                                                 
39 'HFODUDomR�GH�(GLPEXUJR - 1988. 
40 No ano de 2002, os Ministérios da Educação e Saúde, em parceria com a Associação Brasileira de 
Educação Médica (ABEM), criaram o Programa de Incentivo para Mudanças Curriculares para Faculdades de 
Medicina, respeitando as peculiaridades de cada EM (REGO, 2003:44). 
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Universidade de Coimbra, devido à inexistência de universidade no Brasil. Com a 

reforma pombalina, em 1759, a estrutura jesuítica é desmontada e com a chegada 

da família imperial ao Brasil, dá-se inicio ao ciclo universitário, quando foram 

fundadas as primeiras EM brasileiras. 

Neste contexto o currículo foi importado sem avaliar as especificidades 

locais. Depois disto, muitas reformas foram realizadas no ensino médico brasileiro, 

sendo a Reforma Flexner responsável pelo grande impacto nesta área. Esta 

mudança importou para o Brasil o modelo cientificista distante do humanista, 

impossibilitando a convivência entre as duas categorias e conseqüentemente 

excluindo a segunda. Esta abordagem foi responsável pelo arquétipo do 

especialista precoce, além de ser essencialmente individualista e 

hospitalocêntrica. O paradigma flexneriano fragmentou o conhecimento conflitando 

com a visão holística, tão importante para o paciente. 

Surge, então, o paradigma da integralidade que buscou se contrapor e 

equilibrar ao paradigma flexneriano. Este paradigma enfatiza mais a saúde que a 

doença e propõe o ensino centrado no aluno, ampliando seu papel ativo no 

aprendizado. Acreditamos que este novo paradigma possa trazer elementos 

contributivos para a humanização da Medicina, entretanto, consideramos que as 

descobertas científicas não podem ficar estigmatizadas com menor importância. 

Todos estes fatores devem andar juntos, imbricados para formatar um caminho 

harmônico. Isto está contemplado na proposta do Ministério da Educação que 

desenha o perfil desejado para o estudante de Medicina, como cidadão ou cidadã 

de atitude ética, formação humanística e consciência de responsabilidade social. 
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No próximo capítulo, faremos uma análise sobre o ensino de Ética 

Médica  Entretanto, estudaremos primeiro o formato deste ensino nas diversas EM 

brasileiras e analisaremos também como ocorre este trabalho no exterior, através 

da leitura de artigos publicados em revistas indexadas.  
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&DStWXOR�9�
2�(QVLQR�GH�eWLFD�0pGLFD�

  

Este é o foco principal do nosso estudo e os demais capítulos 

pretenderam contextualizar e conceituar o problema, de forma que, tornasse 

possível compreendê-lo melhor. Faremos um percurso mais detalhado neste 

momento de como, quando e quem deve transmitir os valores e os ensinamentos 

necessários para atingir as competências e habilidades dos objetivos do curso e 

conseqüentemente formar um profissional competente tecnicamente, mas acima 

de tudo ³KXPDQL]DGR´� Neste capítulo pretendemos propor a importância do 

ensino de Ética Médica através de fundamentação teórica, para que a sua 

inclusão no currículo médico contemporâneo seja obrigatória. 

Recentemente a :RUOG� 0HGLFDO� $VVRFLDWLRQ, WMA, publicou uma 

resolução, �5HVROXWLRQ�RQ�WKH�,QFOXVLRQ�RI�0HGLFDO�(WKLFV�DQG�+XPDQ�5LJKWV�LQ�WKH�
&XUULFXOXP�6FKRROV�:RUOG�:LGH� que recomenda de forma contundente que as EM 

do mundo inteiro incluam o ensino de Ética Médica e direitos humanos sejam 

incluídos como um curso obrigatório em seus currículos, considerando que esses 

dois temas constituem uma parte integrante do trabalho e cultura da profissão 

médica, da história, estrutura e objetivos da Associação Médica Mundial, AMM 

(WMA, 1999). 

Martin (1993:32) descreve que o Fórum Nacional promovido pela 

Academia Nacional de Medicina em 1985 foi outro sinal da renovação do interesse 

pela Ética Médica no Brasil. Nesse sentido podemos notar a contribuição de Assaf 
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Hadba sobre o ensino da Ética Médica e sua preocupação com relação aos rumos 

da Medicina no Brasil: 

 

(QWHQGHPRV�TXH�R�HQIUDTXHFLPHQWR�GD�0HGLFLQD�DWXDO�QDGD�PDLV�
p�� HP� ERD� SDUWH�� GR� TXH� D� GHVFRQVLGHUDomR� GDV� QRUPDV� pWLFDV��TXH�D�FRQVFLrQFLD�SURILVVLRQDO�H[SOLFLWRX�HP�QRVVRV�FyGLJRV�H�TXH�
QmR�FKHJDUDP�HP�WHPSR�~WLO�SDUD�RV�HVWXGDQWHV�GH�0HGLFLQD��2�HQVLQR� PpGLFR� PLQLVWUDGR� QDV� HVFRODV� PpGLFDV�� RX� IRUD� GHODV��OHYD� j� HUXGLomR� WpFQLFD�� SHOR� DF~PXOR� GH� FRQKHFLPHQWRV�
DEVRUYLGRV�� VHP�� QR� HQWDQWR�� DSULPRUDU� R� HVStULWR� HP� UD]mR� GR�TXH�VH�DSUHQGH��R�TXH�QRV� OHYD�D�DILUPDU�TXH��HPERUD�SOHQR�GH�
FLrQFLD�� R� PpGLFR� QmR� HQFRQWUD� D� VDEHGRULD�� $� VDEHGRULD� HVWi�FRP� DTXHOH� TXH� FXOWLYRX� D� PRUDO� H� RV� FRQKHFLPHQWRV� H�WUDQVIRUPRX�D�UD]mR�GD�YLGD�QD�GLPHQVmR�GR�VHX�SUySULR�VHU�H�QR�
DOWUXtVPR�GH�VXD�PLVVmR��2�PpGLFR�HUXGLWR��DFXPXODGR�GH�FLrQFLD��p� JHUDOPHQWH� iULGR� HQTXDQWR� DTXHOH� TXH� EDVLILFRX� QD� PRUDO� RV�
VHXV� FRQKHFLPHQWRV� p� PDLV� DEHUWR� H� PDLV� VHQVtYHO� D� WRGDV� DV�SDOSLWDo}HV�GD�YLGD��2�HQVLQDPHQWR�GD�pWLFD�QDV�HVFRODV�PpGLFDV�GHYHUi� VHU� XPD� GDV� SLODVWUDV� D� VXSRUWDUHP� D� UHFLFODJHP�
PRGHUQDPHQWH�QHFHVViULD�SDUD�UHWRUQDU�D�0HGLFLQD�EUDVLOHLUD�DRV�VHXV� YHUGDGHLURV� GHVWLQRV�� YHVWLGD� FRP� D� GLJQLGDGH� TXH� D�
VRFLHGDGH�VHPSUH�OKH�H[LJLX�(HADBA��DSXG�MARTIN, 1985:66).�

 

O autor traz a discussão à formação moral como parte dos 

ensinamentos possíveis de serem incluídos no ensino de Ética Médica, permitindo 

atingir outra dimensão de conhecimentos e atitudes. 

A Ética Médica tem 2500 anos de história na educação médica, 

entretanto, somente há 30 está incluída formalmente no currículo médico 

(GOLDIE, 2000:108; MIYASAKA, 1999:514). Assiste-se hoje a uma mudança 

radical nos paradigmas éticos em função das transformações tecno-científicas 

enfrentadas pela Medicina nos últimos anos. As razões para essa mudança vão 

desde fatores sociais como a desvalorização do trabalho médico e a autonomia da 

relação médico-paciente, até ao acentuado progresso tecnológico dos métodos de 

diagnóstico e tratamento de doenças (MUÑOZ HW� DO., 2003:115; MIYASAKA, 
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1999:514). Tudo isso se reflete negativamente na qualidade dos serviços 

prestados atualmente aos pacientes, com conseqüente descontentamento dos 

mesmos. Este tipo de desserviço compromete o aprendizado dos alunos de 

Medicina, visto que são crescentes os fatores capazes de dificultar o ensino da 

Ética Médica nos cursos médicos.        

Nicholas (1999:507) argumenta que Ética Médica nunca é neutra e que 

os professores através de exemplos influenciam seus alunos de muitas maneiras 

na abordagem com seus pacientes, portanto a educação de Ética Médica 

necessita tornar-se mais reflexiva sobre sua própria ética, ou seja, a ética dos 

professores-médicos de acordo com a posição social e política, dada a 

importância da construção e transmissão da Ética Médica. Deve haver uma 

aproximação crítica entre os preceitos médicos e a exploração de um contexto 

político nas EM.  

De acordo com a autora os educadores desta área não ensinam 

somente o que está posto nos códigos, há também um forte empenho de ensinar 

a capacidade de analisar, refletir e argumentar, fornecendo aos estudantes 

oportunidades de adquirirem competências para examinar o mundo e sua prática 

profissional. A chance de obter um novo olhar, oferecida aos estudantes nestas 

lições, é um ato por si só político e ético, que irá orientá-los na tomada de 

decisões e em direção a uma distribuição de poder e valorização do 

relacionamento interpessoal.  

Ensinar é uma atividade política e ética que exige grande 

responsabilidade docente. Os alunos miram-se em seus mestres e anseiam por 

seus saberes. Há uma extensa literatura que incentiva a educação como um 
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processo emancipatório que se encoraje e que se explore o ensino e a prática de 

reflexões críticas e das diferenças políticas, através de práticas alternativas que 

estimulem a participação (NICHOLAS, 1999:507). 

Faremos a seguir uma análise da origem e importância  do ensino da 

Disciplina de Ética Médica, desde os primórdios de sua criação até os dias atuais. 

�
�
���2ULJHP�H�LPSRUWkQFLD�GR�HQVLQR�GH�eWLFD�0pGLFD�
�
Consideramos pertinente traçar os caminhos percorridos pelo ensino de 

Ética Médica no Brasil desde a criação das primeiras EM brasileiras. Este 

panorama pode trazer contribuições sobre o modo do ensino atual permeado de 

incertezas na sua sistematização. Faremos também uma análise da importância 

do ensino de Ética Médica. Por que? Para que? É possível ensinar Ética Médica? 

Estas são algumas das inquietações que ainda não temos respostas, mas que 

pretendemos fazer algumas considerações. 

O ensino de Ética Médica no Brasil foi ministrado classicamente, desde 

o final do século XIX, pela disciplina de Medicina Legal, através de grandes 

mestres como Oscar Freire, Flamínio Fávero, Estácio de Lima entre outros. Esta 

ligação era justificada pela íntima relação entre a lei e o exercício profissional 

(REGO, 2002:103). 

Segundo Siqueira (2002:86) o ensino da Ética Médica nas EM 

brasileiras passa por um momento de transformação, mas ainda se baseia num 
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olhar deontológico, necessáriO, no entanto, não abrangente, sem contemplar as 

necessidades do ensino contemporâneo. Há uma consciência geral da limitação 

de códigos e normas imposta à sociedade.  

O rápido crescimento do ensino da Ética Médica nas EM na década de 

60, estimulou uma reunião com os seus líderes em julho de 1983, em Dartmouth 

College para proporem as bases curriculares da disciplina da Ética Médica e sua 

posterior publicação (GLICK, 1994:239). Inicialmente tímida, a disciplina contava 

com uma pequena carga horária e era tratada com pouca importância pelo corpo 

docente e discente (LOVETT, 1990:38; PARKER HW�DO., 1997:181).  

Estas ações são conseqüência do crescente número de denúncias 

contra médicos que chegam aos Conselhos Regionais de Medicina, talvez, 

proporcionado pela carência de uma postura ética dos profissionais da área, nas 

últimas décadas. Esta pode ser a principal causa da tendência mundial da 

inclusão da Disciplina de Ética Médica nos currículos dos diversos cursos de 

graduação médica, como matéria obrigatória para a formação médica (MUÑOZ HW�
DO., 2003:115; GRISARD, 2002:100; D’ÁVILA, 2002:120).  

O ensino de Ética Médica tem sido uma das preocupações dos 

Conselhos Regionais de Medicina com a valorização do trabalho docente nas EM, 

e talvez por este motivo recentemente o Conselho Regional de Medicina de São 

Paulo, CREMESP, decidiu em sessão plenária de janeiro de 2002,41 contribuir 

com a educação de Ética Médica e Bioética, colaborando com os cursos das EM e 

                                                 
41 5HVROXomR�&5(0(63 - nº 101, de 29 de janeiro de 2002.  
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da área da saúde. O Conselho Federal de Medicina, CFM, decidiu em 1975,42 que 

Ética Médica deve ser ensinada ao longo de todo o curso de Medicina. 

A educação de Ética Médica pode enfocar na formação do estudante o 

desenvolvimento de um caráter particular. Pode juntar forças a princípios 

humanitários médicos e ser orientada na direção da formação de atitudes, valores, 

moral, desenvoltura e comportamento. 

De acordo com Siqueira (1993:95) é fundamental que o conjunto de 

atores sociais (professores, funcionários e alunos) em torno do ensino médico 

persiga o aprimoramento de suas atitudes e comportamentos, porque: 

 

$� eWLFD� 0pGLFD� p� R� ³OyFXV´� SULYLOHJLDGR� GDV� DWLWXGHV� H�
FRPSRUWDPHQWRV�TXH�R�HVWXGDQWH�WURX[H�GH�VXD�IDPtOLD�H�WDPEpP�SDUD� SHUPLWLU� D� IRUPDomR� GH� QRYDV� DWLWXGHV� H� FRPSRUWDPHQWRV�LQHUHQWHV�j�SURILVVmR���

Esta citação nos faz refletir que apesar dos alunos já trazerem 

determinados conceitos éticos de suas famílias, ainda assim se faz necessário 

reexaminar o assunto. Porque de qualquer forma é a primeira vez que ele, aluno, 

passa a se posicionar como profissional frente ao paciente sendo oportuno uma 

releitura sobre determinadas atitudes e comportamentos.   

Segundo Pereira (1985:184) o estudante de Medicina a partir do quarto 

ano, sai da sala de aula, para os diversos setores da integralidade humana e no 

final, conclui o curso totalmente voltado para um determinado departamento 

orgânico e habituado ao manuseio de traçados, de exames avançados de imagem 

e completamente desligado do todo, e principalmente: ³VHP� D� KXPDQL]DomR�
                                                 
42  5HVROXomR�&)0 - nº 664/75.  
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QHFHVViULD�j�DUWH´��O autor ressalta que é necessário que se reconsidera de forma 

premente a inclusão do humanismo na formação acadêmica do médico.  

 

2�KXPDQLVPR� TXH� p� FDSD]� GH� ID]HU� GR�PpGLFR� QmR� XP� WpFQLFR�
HVSHFLDOL]DGR�QD�PiTXLQD�KXPDQD��PDV�XP�VHU�TXH�FRPSUHHQGH�D� LQWHJUDomR� SHUIHLWD� HQWUH� D� PDWpULD� H� R� HVStULWR (PEREIRA, 
1985:184). 
 
 

O mesmo autor defende ainda que de nada vale um diagnóstico bem 

elaborado através de sofisticados exames, sem a aproximação efetiva e afetiva do 

médico. Muitas vezes a dedicação é suficiente para dirimir a angústia e o 

padecimento dos dias restantes de um paciente terminal. Mais vale, por vezes, 

uma palavra de carinho, um afago, do que drogas de última geração. 

Marcondes (2001:41) comenta que a expressão humanística é uma 

redundância perigosa e que deve ser banida do dicionário médico, pois, ao usá-la 

se aceita que a Medicina pode não ser humanística. Como ressaltou Hernandez 

(1995:1-8) é uma falsa dicotomia, pois sendo a Medicina uma atividade que diz 

respeito essencialmente a dois seres humanos, o médico e o paciente, seria 

insustentável que ela não fosse inexplicavelmente humanística. 

As questões discutidas no trabalho de Marcondes (2001:41) são as 

questões pertinentes às humanidades médicas, presentes nas disciplinas de 

Sociologia, Antropologia, História da Medicina, Literatura, Filosofia, Teologia, Ética 

Médica e Bioética. No seu entendimento elas contribuem para o aprimoramento da 

conduta do médico, certamente humanístico por princípio. Portanto, o humanismo 

médico pode ser aprimorado através da inserção das humanidades médicas no 

currículo de graduação. 
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Percebemos que a prática médica foi fortemente influenciada por uma 

visão reducionista e mecanicista através de correntes filosóficas que se 

associaram estreitamente à ciência moderna, reduzindo o paciente a um 

somatório de genes, enzimas e moléculas, desconsiderando emoções, 

sentimentos e crenças pessoais. Desta maneira, a Medicina perdeu seu caráter 

humanista, que no nosso entendimento deve ser resgatado. 

Pessoti (1996:440-8) chama a atenção para a formação humanística 

versus a informação humanística. Considera que a formação humanística não 

começa no curso médico, porque: 

�
>���@� RV� RX� VLJQLILFDGRV� GDV� FRLVDV�� HYHQWRV� RX� SHVVRDV�� VmR�SURGXWR� GD� H[SHULrQFLD� SHVVRDO� GH� FDGD� XP�� $� IRUPDomR� GR�KRPHP� FRPHoD� FRP� VHXV� SULPHLURV� VRIULPHQWRV� H� SUD]HUHV��
VXVWRV�H�DOHJULDV�(PESSOTI, 1996:441). 

 

Na verdade o aluno é que cria seus valores e os cria a partir de suas 

experiências pessoais. A escola seria responsável para através de textos, teorias, 

eventos e dramas concretos da vida do paciente propiciar debates e discussões 

que possam recriar os valores esperados por um profissional da área médica. 

Arruda (1996:28) propõe que o passo inicial para qualquer programa de 

formação humanística seria: 

�>���@�GHVHQYROYHU�QR�DOXQR�D�FRQVFLrQFLD�GH�VHXV�SUySULRV�YDORUHV��
GH�VXD�SUySULD�KXPDQLGDGH��3RLV�p�HVVD�FRQVFLrQFLD�TXH�ILOWUDUi�D�LQIRUPDomR� �FXUULFXODU� RX� QmR�� VREUH� D� QDWXUH]D� H� D� KLVWyULD� GR�
KRPHP���

 

Nosso entendimento é que os autores sinalizam para que o curso de 

Ética Médica não deva ficar restrito ao aprendizado do Código de Ética Médica 
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(CEM) que se refere às sansões, porque estes apenas imprimem regras e criam 

as penalidades.  Neste sentido a ética está acima de forças coercitivas, portanto 

deve ser discutida e refletida. 

Marcondes (2001:35-40) desenvolveu uma pesquisa utilizando 

informações dos currículos de quatro EM de universidades do Estado de São 

Paulo, analisando e comentando a formação humanística no ensino médico. 

Foram apresentados dados referentes à Faculdade de Medicina da USP, a 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade São Francisco (Bragança Paulista) e o Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da Universidade de Santo Amaro demonstrando a fraca 

inserção da Ética Médica, assim como das humanidades. Neste trabalho o autor 

demonstra sua preocupação em discutir as humanidades médicas, através da 

inserção de disciplinas de caráter humanístico no currículo médico.  

Arruda (1996:24) coloca os seguintes temas gerais para um programa 

de humanidades no currículo de graduação médica, com a finalidade de aprimorar 

o humanismo no processo de ensino-aprendizagem: 

a) Estimular o aluno a refletir sobre a escolha da profissão médica; 

b) Promover uma visão crítica sobre as expectativas e as frustrações 

inerentes à condição de estudante de Medicina; 

c) Abordar situações difíceis para o primeiro anista, como o contato 

com o cadáver, didática ineficiente e o fato de ser difícil ser o 

primeiro aluno da turma; 

d) Promover reflexão acerca do ³VHU�XQLYHUVLWiULR´� 
e) Promover reflexão sobre a relação aluno-professor; 
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f) Promover reflexões acerca da posição social do aluno de Medicina 

em relação à sociedade; 

g) O cadáver; 

h) O paciente; 

i) O estudante de Medicina e a Ética Médica; 

j) Competição vestibular versus faculdade.  

 

Nesta proposta há o entendimento de inclusão de matérias que 

possibilitam a abordagem da reflexão humana, tirando o estudante de Medicina de 

uma alienação e o posicionando no contexto histórico que está vivenciando, com 

todas as dificuldades atuais de ser médico. Somos totalmente favoráveis a este 

tipo de abordagem, apenas questionando sua operacionalização. 

Este pensamento nos leva a acreditar que a formação da pessoa 

humana tem obrigatoriamente passar por experiências de vida, sendo muito 

particular e individual. 

O mesmo autor acredita que, o que uma escola pode dar, para a 

formação humanística são: 

a) cursos (implicando leituras e debates) sobre a filosofia do homem 

ou sobre a doutrina das ciências humanas (História da Ciência, 

Psicologia, Antropologia Cultural, Psicologia, etc.). 

b) exemplos de como se entende e se trata um paciente de forma 

humana.  
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Estes ensinamentos podem tornar-se um aprendizado de 

comportamento profissional, de como deve o médico portar-se frente aos 

pacientes e familiares, em diversas circunstâncias que este grupo de atores 

sociais estiver submetido. Concordamos com o autor que a EM deve aperfeiçoar o 

papel de modelo e através de exemplos, trazer para os graduandos a conduta 

adequada do profissional de acordo com as normas vigentes e com os princípios 

éticos, tendo como prioridade o benefício do paciente. 

Araújo (1993:88) delimita a ética do ensino médico e o ensino da Ética 

Médica, buscando a capacidade da formação médica em gerar, reproduzir ou 

mesmo inculcar valores. Tais valores foram preocupação de grandes filósofos da 

antiguidade como: Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Sobre a questão da formação de valores, descobrimos que Hafferty e 

Franks (1994:862) escreveram que os determinantes da identidade do médico 

operam não no currículo formal, mas no “FXUUtFXOR� RFXOWR´. Acreditamos que há 

muitas maneiras de formar valores nos estudantes e que tanto o currículo formal 

quanto o oculto podem ser responsáveis pela geração do comportamento 

profissional. 

O recente trabalho publicado por Muñoz & Muñoz em 2003 (117-122) 

que avaliou o ensino de Ética Médica em 103 EM no Brasil, demonstrou que o 

curso é ministrado em 93 escolas e na grande maioria é lecionado dentro da 

disciplina de Medicina Legal. Observaram que na última década foi introduzido o 

ensino da Bioética em um número significativo de EM e que há uma tendência de 

mudança na filosofia do ensino refletindo-se no conteúdo programático.  
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Observamos que a avaliação sobre o ensino de Ética Médica no Brasil 

carece de estudos e demanda uma gama de possibilidades. Muitas variáveis não 

foram analisadas e pareceu-nos haver um certo desinteresse sobre o assunto pelo 

pouco material encontrado comparado ao farto conteúdo das ciências de 

experimentação. 

A importância do ensino de Ética Médica será tratada neste tópico. 

Algumas dúvidas foram às norteadoras desta parte do trabalho. Por que, para que 

ensinar? Estas são algumas inquietações que nos defrontamos e para as quais 

pensamos em encontrar algumas respostas para podermos sinalizar 

considerações, ao final do trabalho. Neste tópico pretendemos analisar o formato 

de algumas disciplinas de Ética Médica no Brasil e no exterior e suas 

contribuições para o avanço do ensino nas EM na medida de suas possibilidades.  

Glick (1994:239) descreve que há autores e instituições que não 

acreditam na necessidade da presença da disciplina Ética Médica no currículo 

médico. No entanto, quase a totalidade das EM vem incluindo-a formalmente nos 

últimos 30 anos (GOLDIE, 2000:108).  

De acordo com Araújo (1993:92) há um relativo desprezo pelas 

questões éticas percebida pelos que se defrontam com o ensino da Ética Médica, 

principalmente quando o tema é abordado numa perspectiva teórica. A hipótese 

para esta atitude é a idéia pré-concebida e vigente de que os assuntos filosóficos 

são estéreis e, portanto, não tem um caráter de praticidade, despertando pouco 

interesse nos alunos. Esta é uma limitação sofrida pela disciplina inserida num 

currículo utilitarista e pragmático. O autor declara ainda que: 
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2V� YDORUHV� TXH� VmR� UHSDVVDGRV� VmR� RV� PHVPRV� GH� XPD�
VRFLHGDGH�FRP�EDVH�QR� LQGLYLGXDOLVPR�H�QD�FRPSHWLomR��YDORUHV�TXH�GHYHP�VHU�VXEVWLWXtGRV�SHOD�QHFHVVLGDGH�GH�XPD�QRYD�IRUPD�
GH�YLYHU�HP�VRFLHGDGH�(ARAÚJO, 1993:92). 
 
 

É consenso internacional que a Ética Médica sempre exigirá muita 

atenção das EM em todos os encontros clínicos e em todas as comunidades 

(PARKER HW�DO, 1997:182). Apesar da tendência mundial e nacional de admitir a 

disciplina de Ética Médica no curso de graduação das universidades e faculdades 

de Medicina, esse quadro ainda não faz parte da realidade de muitas instituições 

de ensino. No Congresso Brasileiro de Educação Médica, de 1993, dedicado à 

Ética Médica e ao seu ensino, houve alguns relatos propondo a extinção da 

disciplina isoladamente, em prol de uma vivência prática ao longo de todo curso 

(GRISARD, 2002:97).  

Por outro lado, algumas EM nem sequer fazem menção ao trabalho 

desenvolvido pelos professores de Ética Médica, ignorando-o. Para muitos 

educadores, o processo pedagógico se inicia na família e não na faculdade. Ou 

seja, o aprendizado de determinados valores, formação do caráter pessoal e 

capacidade para discernir o certo e o errado é adquirido na infância, a partir das 

informações, das ações e das condutas dos pais, parentes e amigos (SÁ JR, 

2002:50). Segundo essa corrente de educadores, o ensino da Ética Médica em 

cursos de graduação é desnecessário para não dizer insignificante, em razão da 

pouca importância dada a esta disciplina. Não concordamos com a opinião deste 

grupo, porque no nosso entendimento, sempre vale a pena tentar estimular a 

reflexão, repensar sobre o comportamento humano. Até porque neste caso 



 

 

153 

específico, a maioria dos estudantes não aprendeu como se comportar enquanto 

médicos. 

Partindo-se da idéia base de que a Ética Médica ajuda a clarear valores 

médicos e a introduzir rigores éticos através da prévia noção da Diceologia e 

Deontologia Médicas, ramos da ética prática que tratam, respectivamente, dos 

direitos e deveres do médico, é imprescindível o ensino da Ética Médica no 

universo médico. Há quem argumente que o modelo tradicional, também, deva 

fornecer aos estudantes uma competência clínica futura, com conhecimentos e 

habilidades cognitivas necessárias para as tomadas de decisão (NICHOLAS, 

1999:5).  

Grisard (2002:99) demonstra que na introdução da matéria no currículo 

médico, na UNIVALE, são passados os pensamentos morais e jurídicos aos 

estudantes por intermédio dos códigos e também é estimulada a capacidade de 

argumentar e analisar o trabalho médico. Todos esses pré-requisitos têm a 

finalidade de promover reflexões à cerca da posição dos alunos sobre os assuntos 

sociais e até mesmo políticos, pertinentes aos casos debatidos. Este estilo de 

educação é uma ótima alternativa para oferecer um bom ensino de Ética Médica, 

já que ela começa a desenvolver uma visão mais crítica dos subjacentes ³SLODUHV´ 
da sociedade e do discurso médico (D’ÁVILA, 2002:118; PERKINS HW� DO. 
2000:273).  Além disso, são transmitidos conceitos com o intuito de que no futuro, 

quando os estudantes já tornados médicos possam realizar um trabalho de forma 

racional e condizente com os preceitos éticos esperados pela sociedade (D’ÁVILA, 

2002:118).  
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Segundo D’Ávila (2002:119) o desenvolvimento da cidadania e da 

consciência do consumidor de serviços, somados ao modelo americano 

querelante e ainda as facilidades de acessar a justiça, aumentaram 

consideravelmente o número de denúncias contra médicos, na atualidade. A 

população médica aumentou muito e as relações urbanas tornaram-se mais 

distantes e desumanizadas. D’Acompora (1996:42) Assad (1993:104) e Montoya e 

col. (1993:403) relatam que o aumento do número de médicos contribuiu para uma 

formação técnica deficiente e para o excesso de oferta de mão-de-obra médica, 

resultando no aviltamento da profissão e no aumento das denúncias e processos 

ético-profissionais contra médicos. 

O estudo da Ética Médica é concentrado em reflexões filosóficas e 

como disciplina se propõe à formação da personalidade crítica do aluno 

desenvolvendo valores humanitários e morais com a finalidade de atingir as 

dimensões interpessoais e sociais do paciente (BICKEL, 1987:369). Além disso, 

propicia um embasamento sociológico e antropológico, sem esquecer de 

mencionar o direito constitucional através do seu Código de Ética Médica (CEM). 

O modelo tradicional é caracterizado significantemente de habilidades e de 

conhecimentos que nutrem os estudantes para análises clínicas de situações 

éticas e para tomar suas próprias decisões. Porém, críticas educacionais e morais 

aboliram esse modelo em diversas EM devido à falta de distinção entre aspectos 

éticos e não-éticos, semeados pelos alunos no exercício da atividade profissional 

(PARKER HW�DO., 1997:182).  

A razão motivadora da proposta de mudança lançada por Grisard 

(2002:100) à disciplina de Ética Médica e Bioética, na Universidade do Vale do 
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Itajaí (UNIVALI), foi à carência de conhecimento sobre Ética Médica, observada 

em boa parte dos médicos e a freqüência de denúncias por infração ética, junto ao 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. 

Assim, devido a todos os argumentos apresentados sobre os objetivos 

e princípios da ética é que o cenário mundial tem demonstrado uma maior 

inclinação para introdução do curso de Ética Médica na grade curricular. 

Tendência essa, facilmente, difundida entre as universidades ocidentais 

(GRISARD, 2002:99; D’ÁVILA, 2002:121) e acompanhada por muitas EM 

brasileiras (MUÑOZ HW� DO., 2003:115) nos últimos anos. Hoje, tem-se pensado e 

até observado uma reforma na estrutura da disciplina em decorrência das 

constantes transformações enfrentadas na Medicina.  

Pelo exposto, acreditamos que é valioso o ensino de Ética Médica pela 

necessidade de inculcar valores nos futuros médicos, ainda em formação. Valores 

que farão do médico um ser humano com um conhecimento técnico e científico 

diferenciado e também, com padrões de ética e moral mais diferenciado ainda, 

permitindo adquirir confiança nos pacientes. Não significa que serão pessoas sem 

deslizes, contudo, poderá ter um instrumental que possibilite delinear caminhos 

para se repensar o outro, como se fosse ele mesmo. Aceitando o paciente com 

todas as suas crenças, sua cultura e acima de tudo sua fragilidade no momento da 

doença. 

Findadas estas considerações a respeito da importância do ensino de 

Ética Médica, faremos no tópico seguinte uma avaliação de quando, ou em que 

momento a disciplina deve ser inserida na grade curricular. 
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���,QVHUomR�GD�eWLFD�0pGLFD�QD�JUDGH�FXUULFXODU�
 

Quando ensinar? Em que período deve estar inserido o curso de Ética 

Médica é outra indagação que se faz presente nos diversos trabalhos estudados e 

entre os responsáveis pelas reformas curriculares. Dedicamos este item para 

avaliar algumas possibilidades que estão sendo realizadas em cursos diversos, 

tanto no Brasil, quanto em outros países.  

De acordo com os trabalhos estudados observamos que não existe um 

consenso sobre em que ano a disciplina de Ética Médica deveria ser lecionada. 

Há uma inclinação a fazê-la no primeiro ano do curso de Medicina ou a partir dele 

(GOLDIE HW�DO., 2000:468; NEITZKE, 1999:100). Os docentes observaram que o 

caráter do futuro médico vem sendo formado desde o seu ingresso na faculdade, 

e que é menos dispendioso alicerçá-lo nos moldes da boa conduta médica a tentar 

remediar um caráter pré-formado ou deformado (GLICK, 1994:241).  Estamos de 

acordo com esta intenção, visto que os estudantes estão se deparando pela 

primeira vez com a relação médico-paciente e devem ter bons exemplos de 

atitudes. 

Goldie (2000:110; 2002:490) relata em seu trabalho realizado na 

Austrália, que atualmente, delineia-se a Ética Médica de forma ascendente, ou 

seja, o aprendizado deveria acontecer progressivamente do primeiro ao último 

semestre. Essa inovação é complementada com a leitura de ³FDVRV�SUREOHPD´�que 

são designados para facilitar o desenvolvimento de atitudes de responsabilidade 
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do futuro profissional e que requer do estudante uma prática clínica e um 

conhecimento científico atualizado.  

Parker & col. (1997:181) propuseram uma mudança curricular na 

Universidade de Queensland, Austrália, baseado num estudo investigatório do 

ensino de Ética Médica. O projeto foi desenvolvido no contexto de uma 

substituição do curso de seis anos para quatro anos de duração. Este estudo 

baseou-se inicialmente no modelo estadunidense onde todas as EM ensinam 

Ética Médica, como parte do currículo mínimo. Há ainda um consenso 

internacional de que Ética Médica deve receber uma completa atenção nas EM, 

nos encontros clínicos e na comunidade científica, o que lhe atribui importância 

dentro da grade curricular. Esta escola decidiu optar pelo ensino baseado em 

problemas e seu programa teria como objetivo transferir habilidades aos seus 

graduandos de modelos do mais alto nível de Ética Médica na sua prática médica.  

Acreditamos que esta é uma tentativa que tem grande possibilidade de 

alcançar sucesso no que tange a transferência de habilidades e competências. 

Quanto à questão de redução do curso, vemos com certa apreensão pela vastidão 

de conteúdos que devem ser apreendidos durante a graduação em Medicina, 

portanto, neste sentido consideramos esta proposta uma temeridade. 

A proposta da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) lança mão da ética clínica no internato, que na literatura permite 

americana é denominado como ³pWLFD� QD� HQIHUPDULD´� Através da utilização de 

casos reais vivenciados na clínica médica e nas enfermarias dos hospitais é 

possível perceber os problemas ligados aos médicos e aos pacientes e seus 

familiares. Os alunos discutem estes casos que se constituem em dilemas morais 
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e por seu intermédio constroem uma postura humanística, sobretudo porque a 

metodologia utilizada não é a aula e sim a experiência da situação, sobretudo da 

emoção vivenciada naquela determinada circunstância. 

O Conselho Federal de Medicina decidiu em 1975, que a ³eWLFD�0pGLFD�
GHYH� VHU� HQVLQDGD� DRV� HVWXGDQWHV� GH� 0HGLFLQD� DR� ORQJR� GH� WRGR� R� VHX� FXUVR�
PpGLFR´��(CFM, 1975) Ao exercer sua atividade judicante, definida por lei federal, 

os Conselhos de Medicina se debatem com problemas de punição a médicos que 

infringiram os artigos do Código de Ética Médica (CEM) por desconhecerem a 

existência de normas éticas que regulam o exercício profissional, como fica 

patente durante o processo disciplinar. A adoção de condutas antiéticas muitas 

vezes ocorre porque não receberam na EM, o conhecimento do CEM que poderia 

evitar o delito. Segundo Muñoz (2003:115) o ensino de Ética Médica deve assumir 

um caráter prioritário para esses órgãos, para buscar o ideal expresso pela 

máxima ³LQVWUXLU�SDUD�QmR�SXQLU´��
Em relação à duração do curso, observamos nos estudos pesquisados 

que também não há um acordo. A tendência atual é a de se ter um curso de Ética 

Médica integrado a outras disciplinas, se estendendo para toda graduação 

médica, tornando-se, portanto, inter-disciplinar (GOEDIE HW�DO., 2002:491; GOEDIE 

HW� DO., 2000:111; NEITZKE, 1999:101; PARKER HW� DO., 1997:183), visando uma 

maior relação teórica-prática. Ou seja, na Disciplina de Ginecologia e Obstetrícia, 

poder-se-ia discutir os problemas éticos relacionados à reprodução assistida ou 

aborto. Quando for estudada a AIDS em epidemiologia, ou infectologia, poder-se-

ia enfocar questões relativas ao segredo médico (GLICK, 1994:240-1), assim por 

diante. Esse é o método utilizado nas Universidades de Negev (GLICK, 1994:240), 



 

 

159 

Glasgow (GOEDIE HW� DO., 2002:490; 2000:111) e Queensland (PARKER HW� DO., 
1997:182).  

Uma grande vantagem desse processo é que ele seria ministrado por 

uma maior variedade de professores, que poderiam concordar ou discordar de um 

determinado assunto, sem chegar a uma consonância ou a uma conclusão. Isso 

demonstra que a Ética Médica não é uma matéria exata, com verdades absolutas, 

mas sim uma discussão contínua e com muitas possibilidades de apreciação. 

Contudo, há o entrave da fragmentação do assunto, já que nesses casos não 

existe um módulo formal de ensino.  

Nosso entendimento é que esta sugestão pode gerar um trabalho 

profícuo permitindo a continuidade do curso e enfocando os problemas éticos de 

cada disciplina. Todavia, é necessário um fio condutor para que o trabalho tenha 

continuidade nos objetivos a serem alcançados. Outro entrave é o treinamento dos 

professores, porque a maioria não está preparada para este tipo de debate nas 

suas disciplinas. 

Espera-se que os estudantes de Medicina tenham habilidade para lidar 

com os pacientes e respectivos problemas. Esta competência pode ser 

considerada parte da identidade profissional, formando o médico ao longo de toda 

a graduação e não apenas como parte de uma determinada matéria. Portanto, 

Ética Médica deveria ser relembrada a cada disciplina ministrada, dentro é claro, 

das perspectivas e dos contextos de cada uma (GOLDIE, 2000:116; FOX HW�DO., 
1995:767).  
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Os objetivos da disciplina de Ética Médica e Bioética da Faculdade de 

Medicina da UNIVALI, 43 são entre outros oferecer já no primeiro semestre do 

curso médico, as primeiras letras sobre Ética Médica e Bioética, de forma a incutir 

na mente dos alunos a importância da Ética Médica em Medicina. Ao final do 

curso os alunos deverão possuir bons conhecimentos a respeito da importância do 

sigilo médico; das anotações no prontuário; do consentimento livre e esclarecido, 

informado e suas implicações em pesquisa com seres humanos; da importância 

da boa relação médico-paciente-família (GRISARD, 2002:99). Estes objetivos são 

basilares e devem nortear todos os cursos de Ética Médica nas EM, portanto, 

devem fazer parte da disciplina.  

Muñoz (2003:123) relatou em sua pesquisa que a disciplina de Ética 

Médica existe formalmente no currículo, como disciplina independente, em 37,7% 

das EM brasileiras, em 62,3% é ministrada por outra(s) disciplina(s), sendo 

associada à disciplina de Medicina Legal na grande maioria dos casos (81,5%). O 

ensino de Ética Médica se dá em uma única serie da graduação (76,1%) na maior 

parte das EM brasileiras, sendo que 27,8% concentram seu ensino no 4º ano e 

60% o ministram no 3º, 4º ou 5º ano. A Ética Médica é ensinada em dois anos em 

11% da EM brasileiras e é incluída em três anos letivos somente em 2,2% das EM 

estudadas. Apenas em 3,1% das EM têm Ética Médica nos seis anos do curso 

médico. A carga horária é no máximo 45 horas em 63,4% das EM e em 20,4% 

apenas 15 horas são destinadas ao estudo de Ética Médica. Em compensação em 

9,1% das EM envolvem 76 horas para a disciplina. Acrescentou ainda que em 

33,3% da EM brasileiras a disciplina de Ética Médica era autônoma há uma 
                                                 
43 81,9$/, – Universidade do Vale do Itajaí, SC. 
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década, sendo denominada de Deontologia em 68%. A disciplina tornou-se 

independente em 4,4% das EM e em 40% o termo Deontologia foi mantido, sendo 

adotada a designação de Bioética somente em 26,7%. A própria autora conclui 

seu trabalho afirmando que apesar de observar um discreto aumento na carga 

horária, os dados são insignificantes quando comparados aos de outras disciplinas 

consideradas importantes. Estes dados nos levam a acreditar que a pequena 

carga horária da disciplina é responsável pela pouca importância muitas vezes 

dada ao curso. 

Outra dificuldade deve-se ao fato de que os alunos revelam maior 

empenho por assuntos das áreas das ciências exatas e biológicas ou por temas 

que eles já tenham contato e conhecimento no seu cotidiano. Howe (1987:343) 

evidenciou em seu trabalho que a satisfação dos estudantes com relação ao curso 

é adequada ao tempo do mesmo.  

Observamos também que algumas faculdades lecionam Ética Médica 

no sexto ano do curso (LOVETT, 1990:40). Neste caso, além dos obstáculos 

supracitados o aluno poderia trazer condutas inadequadas de má prática médica 

adquirida desde o início da faculdade.  Outras universidades, como a PUC de 

Ribeirão Preto dão o curso nos três primeiros anos de faculdade, os chamados 

anos pré-clínicos.  

Nosso entendimento vai ao encontro dos autores que consideram 

pertinente a continuação do ensino de Ética Médica nos semestres mais 

adiantados do curso, não devendo se restringir a um semestre do curso médico. A 

dificuldade é formatar um currículo ideal que contemple o conteúdo e os 
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elementos de tempo, metodologia e inserção, inclusive a formação dos 

professores. 

Estudo realizado por Satterwhite HW�DO. (1998:529), avaliou a percepção 

dos estudantes de Medicina sobre o comportamento ético nas atividades através 

de um corte em quatro turmas na :DNH�)RUHVW�8QLYHUVLW\�6FKRRO�RI�0HGLFLQH��Os 

estudantes informaram que o comportamento antiético iniciava-se cedo e 

aumentava num crescendo a cada ano do curso médico. O trabalho conclui que a 

orientação ética deva começar logo no primeiro ano do curso e que a faculdade 

deve promover mudanças no ensino de clínica médica e semiologia, para uma 

contribuição positiva na cultura médica dos futuros profissionais.  

Apesar da introdução da Bioética ao ensino da Ética Médica e 

conseqüentemente demandar uma crescente atualização da disciplina, o seu 

ensino distancia-se do ideal. Contribui dentre outros fatores para essa finalidade, o 

corporativismo médico, as diferentes formas de interpretação do conceito de ética 

pelos alunos e professores e a moral neoliberal assentada no sistema capitalista 

contemporâneo, em detrimento da realização profissional e a desvalorização do 

ato médico (SÁ JR, 2002:65).  

De acordo com os trabalhos estudados observamos uma tendência 

mundial de inserir a Disciplina de Ética Médica e Bioética nos currículos das EM. É 

flagrante este pensamento que indubitavelmente será gerador de impacto na 

construção do perfil dos jovens graduandos e em suas trajetórias.  

Ao final do curso os graduandos deverão possuir bons conhecimentos 

de Ética Médica e Bioética, assim como as especificidades da profissão, 

permitindo um comportamento digno de um profissional que lida com vidas 



 

 

163 

humanas, mas que acima de tudo se preocupa em aliviar o sofrimento dos 

pacientes.  

 

 

���3URIHVVRUHV�GH�eWLFD�0pGLFD�
  

Quem deve ensinar Ética Médica? Esta é outra pergunta colocada em 

muitos estudos sobre o assunto. Destinamos este campo para ponderar as 

diversas possibilidades de diferentes professores de áreas distintas versarem 

sobre a matéria. A reflexão gira em torno da questão de quais profissionais devem 

participar do ensino de Ética Médica e quais as competências devem ter para que 

o ensino-aprendizagem seja profícuo.  

Qual o mínimo de didática necessária para que o professor da EM 

desempenhe bem as suas funções? Mesmo que o médico não seja um pedagogo, 

há alguns elementos básicos para a ação educativa, como por exemplo: objetivos, 

conteúdo, método e avaliação; que caracterizam a finalidade da tarefa educativa 

(MARCONDES, 1985:44). Ensinar não é um processo simples, requer a 

capacidade de adaptar ou criar procedimentos para atender as demandas 

mutáveis da situação de aprendizagem; exige do professor a habilidade de 

oferecer experiências que possibilitem aos alunos aprender e utilizar o 

aprendizado. O processo de ensino-aprendizagem deve possibilitar ao aluno 

lembrar, pensar, sentir, acreditar e realizar (ROITMAN, 1983 DSXG MARCONDES, 

1985:44).  
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No seminário promovido pela ABEM44, em 1985, em relação à formação 

docente, houve consenso sobre o despreparo da maioria dos professores que de 

um modo geral são especialistas. Não há um modelo de formação para o médico-

professor (LAMPERT, 2002:111). Isto demonstra claramente que os professores 

tem grande conhecimento técnico sobre o conteúdo, entretanto, nem sempre 

estão preparados como professores conhecedores das formas de ensinar. 

Existe uma conformidade muito difundida atualmente referendando a 

interdisciplinaridade e multiprofissionaridade para que o curso de Ética Médica 

atinja seus extensos objetivos (GOLDIE, 2000:116). Relativa a questão proposta, 

não estamos muito seguros desta necessidade, até porque a obrigatoriedade pode 

inviabilizar a proposta.  

Siqueira (1993:94) defende que o verdadeiro docente deve possibilitar o 

aprendizado de habilidades psicomotoras, ao tempo em que fornece parâmetros 

socialmente justos e eticamente aceitos de relacionamento médico-paciente. O 

estudante de Medicina, por sua vez, não deve aceitar que na EM exista patamares 

diferenciados de cidadania  entre os atores sociais que convivem no mesmo 

ambiente, estudantes, colegas, professores, pacientes, funcionários, etc. O 

relacionamento médico-paciente é o ponto central da profissão médica. Só pode 

haver ensino médico de qualidade quando existe uma boa relação aluno-paciente-

comunidade. Afirma que desta forma o paciente torna-se: ³3DFLHQWH�VXMHLWR�H�QmR�
REMHWR�GH�HVWXGR��HQWHQGLGR�H�WUDWDGR�GH�DFRUGR�FRP�VXD�FXOWXUD´�  

                                                 
44 Seminário promovido pela ABEM e Comissão de Ensino Médico do MEC, sob os auspícios da Fundação 
Kellogg, em 1985 (Documentos da ABEM, nº 11, 1986, apud LAMPERT, 2002:110). 
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Na capacitação docente Lampert (2002:254) relata que as EM mantém 

o seguinte formato: 

a) A predominância é não exigir formação pedagógica do corpo 

docente. Salvo exceções, a maioria das EM restringem esse 

preparo à titulação de mestre e a palestras eventuais; 

b) A grande ênfase na formação tem-se limitado à atualização 

técnico-científica; 

c) Aumenta a tendência de aproximação dos docentes dos serviços 

de atenção, na busca de integração da EM, sobretudo e mais 

recentemente, mediante convênios com o governo municipal. Isso 

reflete o processo de municipalização de saúde. 

 

Benatar (1994:760-1) descreve que professores de Ética Médica 

precisam ter conhecimento amplo das ciências humanas, entendimento de 

filosofia, teorias e princípios morais. Relativo aos professores de Ética Médica 

também são necessários conhecimentos a cerca da prática médica, das relações 

interpessoais e da legislação, principalmente os códigos de Ética Médica e seus 

princípios.  

Nesse contexto, é difícil imaginar uma única pessoa com experiência 

tão vasta (FOX, 1995:762). Uma estratégia que vem sendo bastante aplicada é ter 

uma equipe composta por médicos e não-médicos ensinando cooperativamente 

(GOLDIE, 2000:116; FOX, 1995:762). Os educadores da área de Ética Médica 

pensam em rever o seu papel na Medicina, até porque pouco se discute a esse 

respeito. É necessário que esta reflexão ocorra, porque muitas vezes estes 
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professores são acusados de somente introduzirem as normas da prática médica 

e se esquivando da difícil questão relativa à politização. 

Três importantes tarefas cabem aos educadores de Ética Médica: é 

preciso ensinar as habilidades e competências tradicionais, associadas com 

questões éticas; é necessário certificar-se que os estudantes estão familiarizados 

com os códigos de Ética Médica, assim como com o perfil do profissional que se 

deseja formar; é preciso que os professores desta disciplina reconheçam o papel 

social da Medicina e da Ética Médica (SÁ JUNIOR, 2002:50). 

Muitos dos pioneiros no ensino formal de Ética Médica iniciaram suas 

carreiras como professores de filosofia moral e teologia (GOLDIE, 2000:116). É 

indubitável a necessidade de professores médicos no ensino de Ética Médica, no 

entanto, a participação de outros profissionais especialmente: filósofos, teóricos 

(eticistas) e teólogos, vêm sendo freqüentemente documentada. A presença 

desses últimos é controversa, visto que alguns estudos relatam a presença efetiva 

de padres participando do curso de Ética Médica (HART, 1995:59).  

Outros acreditam que pode haver conflitos entre as crenças religiosas e 

a conduta médica, principalmente quando se trata de temas polêmicos como 

aborto e eutanásia entre outros (MIYASAKA HW�DO., 1999:519). Temos observado 

uma grande quantidade de publicações na área de Bioética, de autoria de padres 

e teólogos. Em relação à presença destes profissionais no ensino de Bioética, não 

encontramos demérito, todavia, concordamos com o autor quando se refere que 

podem ocorrer conflitos entre as crenças religiosas e os avanços científicos.   

Pellegrino HW� DO. (1985 apud HOWE, 1987:340) relataram que os 

estudantes de Medicina preferem médicos a eticistas na disciplina, designando os 
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primeiros como professores mais efetivos de Ética Médica. Outro estudo 

demonstrou que os estudantes preferem a contribuição de ambos, eticistas e 

médicos no ensino (HOWE, 1987:340-1). Consideramos que convidados de 

diversas áreas são bem vindos para complementarem algumas lacunas, contudo, 

a responsabilidade da condução da disciplina de Ética Médica deve ser feita por 

um médico, porque há necessidade de vivência de situações reais, que por sua 

vez podem ser conflituosas, e outros profissionais teriam dificuldades de expor 

estas experiências. 

Não existe um padrão definido ou um estereótipo de professor de Ética 

Médica. Existem vários relatos de experiências com diferentes metodologias e 

ideologias variando de acordo com a instituição e nesta perspectiva alguns foram 

bem sucedidos, outros não. Logo, não existe certo ou errado quando se trata de 

quem deve ensinar Ética Médica. Todavia, a tendência atual é que o ensino seja 

cada vez menos técnico e mais multidisciplinar e, portanto, aberto às discussões 

destacando o reconhecimento das ciências sociais nesse campo (MIYASAKA HW�
DO., 1999:520). 

Muñoz (2003:123) relata que a maioria dos professores responsáveis 

pelo ensino de Ética Médica nas EM brasileiras são médicos (94,5%) e alguns 

(5,6%) além de médicos, são também advogados. Isto demonstra o interesse dos 

médicos pelo assunto demonstrando sua práxis para elucidar os casos estudados. 

Por outro lado, este fato pode também demonstrar que há necessidade de trazer 

profissionais de outras áreas, principalmente das ciências humanas para ampliar o 

conhecimento e a visão de mundo dos educandos. Segundo a mesma autora, 

41,7% das EM brasileiras têm somente um professor de Ética Médica, 67,4% têm 
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no máximo dois e 14,6% não os tem, sendo a disciplina ensinada por docentes de 

outras disciplinas. Em 42,7% das EM os professores de outras disciplinas 

participam do ensino de Ética Médica. Este resultado levanta a suspeita de que 

pouco caso é dado a disciplina de Ética Médica se compararmos ao número de 

professores contratados por outras disciplinas como anatomia, fisiologia, etc. 

Em relação à formação e vivência dos princípios e diretrizes 

pedagógicas, os médicos docentes podem ser classificados em três níveis: 

professores com excelente formação e vivência técnico-pedagógica; professores 

em busca de atualização, com alguma formação e vivência pedagógica e os que 

não têm preparo específico para o exercício do magistério, chamados autodidatas, 

estes últimos com certeza são a grande maioria (FERREIRA, 1983 DSXG 

MARCONDES, 1985:44). Estes níveis acima descritos não se referem à 

competência profissional na área de especialização e conhecimentos médicos. O 

recrutamento dos médicos para ensinarem nas EM está condicionado a aptidões 

específicas, qualidades de formação e níveis de competência profissional, bem 

como o sucesso obtido em áreas profissionais alheias ao magistério 

(MARCONDES, 1985:44). 

Segundo Sá Jr (2002:54) o educador médico mantém compromissos 

pessoais, morais e sociais que lhe atribuem responsabilidades técnicas, científicas 

e éticas. Destacando-se o caráter essencialmente altruísta, de solidariedade, de 

ajuda e de proteção que deve estar presente em toda relação pedagógica e em 

toda conduta médica, formando o núcleo comum do compromisso social de 

eticidade. A tarefa do professor de Medicina costuma ser complicada pela 

obrigação de manter o ensino médico atualizado e pela necessidade de ensinar 
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utilizando técnicas didático-pedagógica modernas e eficazes para os conteúdos 

desejados e para aumentar o aprendizado dos alunos. 

O conteúdo deontológico da disciplina justifica a presença maciça de 

professores médicos e sua alocação nos departamentos de Medicina Legal 

(CAMARGO, 1996:48). Importante mencionar que na avaliação da conduta 

médica e do desempenho pedagógico do professor de Medicina, pelos alunos, 

não há separação entre os aspectos técnicos dos éticos, nem os pessoais dos 

profissionais, levando a crer que os professores são avaliados no seu conjunto, no 

todo.  

De acordo com as considerações propostas neste módulo acreditamos 

que não há melhor nem pior professor por conta de sua formação profissional, 

mas sim pela sua formação sobre o tema e sua experiência frente às dificuldades 

que se interpõe no atendimento médico. Os estudos aquilatados revelam algumas 

experiências em EM brasileiras diversas e até em EM de outro países. Os 

resultados ainda não foram analisados ao longo do tempo, portanto nenhuma 

conclusão pode ser afirmada a partir das iniciativas citadas. 

 

 

���&RQWH~GR��FRPSHWrQFLDV�H�KDELOLGDGHV�
�
O que ensinar? Outra pergunta levantada nos objetivos. A escolha do 

conteúdo a ser trabalhado na disciplina merece um destaque especial. Qual 

conteúdo seria considerado importante para despertar o interesse dos alunos e 
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que simultaneamente seria pertinente para sua formação humanista? É 

necessário repensar este conteúdo e para tal resolvemos analisar neste espaço 

alguns trabalhos publicados sobre o assunto.  

Marcondes (1985:43) chama a atenção para o compromisso ético de 

redefinição do papel do médico na sociedade através do uso racional dos 

conteúdos curriculares. Refere que os conteúdos desenfreadamente atualizados 

estão massacrando os alunos com conhecimentos especializados e de 

tecnologias complexas, tornando o estudante de Medicina equipamento 

dependente e restringindo o aprendizado de competências e habilidades de ³FRPR�
VHU� PpGLFR´� portanto, não restando tempo para o crescimento como seres 

humanos. O autor cita Goldberg (1973:63-72) que diz: ³8P�SURJUDPD�HGXFDFLRQDO�
VHUi�� SRLV�� WDQWR� PDLV� HILFD]� TXDQWR� PDLRU� UHVSRQGHU� jV� GHPDQGDV� GR� VLVWHPD�
VRFLDO�>���@´��

O princípio geral para a construção dos temas faz-se a partir da 

Medicina hipocrática. Ensina-se que o exercício da Medicina deve ser 

fundamentado em aspectos humanísticos e holísticos,45 partes importantes de 

uma boa educação médica (MC KNEALLY HW�DO., 2001:1164). Relativo ao conceito 

de ³KRORQ´� Koestler definiu como: �>���@� WRGRV� H� SDUWHV�� QR� VHQWLGR� DEVROXWR�
VLPSOHVPHQWH�QmR�H[LVWHP�HP�OXJDU�QHQKXP��QR�GRPtQLR�GRV�RUJDQLVPRV�YLYRV�H�
GDV�RUJDQL]Do}HV�VRFLDLV´ (1969:32). 

                                                 

45 União dos conceitos gregos – KRORV (que significa totalidade) e o sufixo – RQ (que significa parte ou 
partícula) – criando um neologismo para explicar as inter-relações existentes nos sistemas complexos como a 
mente humana e as ambiências humanas. 
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$� DQiOLVH� TXDOLWDWLYD� GRV� SODQRV� GH� FXUVR�� GR� SRQWR� GH� YLVWD� GR�
FRQWH~GR� PLQLVWUDGR�� LQIRUPD� D� SUHGRPLQkQFLD� GR� HQIRTXH� GH�WHPDV�HVWUHLWDPHQWH�YLQFXODGRV�j�VHT�rQFLD�GR�DQWLJR�FyGLJR�GH�
eWLFD� 0pGLFD�� $VVLP� VmR� SULYLOHJLDGRV� RV� VHJXLQWHV� WHPDV��LQWURGXomR�j�eWLFD�0pGLFD�� UHVSRQVDELOLGDGH�SURILVVLRQDO�PpGLFD��VHJUHGR�PpGLFR�� KRQRUiULRV� SURILVVLRQDLV�� UHODFLRQDPHQWR� FRP�R�
GRHQWH�� UHODFLRQDPHQWR� FRP� FROHJDV� H� HQWLGDGHV� PpGLFDV��FKDUODWDQLVPR�H�FXUDQGHLULVPR�H�GHYHUHV�IXQGDPHQWDLV�GR�PpGLFR�
(SOUZA E DANTAS, 1985:7-9).�

�

O conteúdo supra citado é mais adotado nas disciplinas de Ética 

Médica nas EM brasileiras (MUÑOZ, 2003:123-4). 

Hafferty e Franks (1994:862) acreditam que a Ética Médica e por 

extensão as humanidades em geral, constituem um corpo de conhecimentos e 

habilidades e integra a própria identidade profissional. Os determinantes da 

identidade do médico operam não no currículo formal, mas no sutil e assim 

chamado de ³FXUUtFXOR�RFXOWR´�  
Busca-se não apenas a aplicação e execução da compreensão crítica 

da deontologia e diceologia médicas, mas também a discussão de dilemas éticos 

e morais contemporâneos, como a questão da clonagem de órgãos e tecidos, 

assim como dos transplantes que tão bem ilustram a vida médica neste início de 

século (GLICK, 1994:240; GOLDIE, 2002:490).  

O trabalho realizado por Muñoz (2003:123) descreve que os 

professores apontam três objetivos mais importantes do curso de Ética Médica 

assim descritos: 

a) formar profissionais mais humanos; 

b) formar profissionais com postura ética compatível com os 

elevados ideais da profissão; 
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c) ensinar as normas que regem a profissão médica.  

 

Os elementos considerados na escolha dos objetivos e do conteúdo 

programático são: 

a) a importância do tema salientado pela literatura especializada; 

b) o programa tradicional da disciplina; 

c) problemas e dúvidas ou sugestões de alunos e professores.   

 

Rego (2003:155) defende a inclusão de filosofia da moral e da ciência 

como base consistente para a reflexão moral autônoma, condizente com os 

próprios objetivos do curso. Com a definição do objetivo da educação moral como 

o favorecimento ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo e do grupo de 

liderarem de forma respeitosa com a diversidade de opiniões e ao mesmo tempo 

exprimirem suas convicções pessoais. 

As humanidades médicas, tal como Carson (1994:235-8) preconiza e 

foram implementadas no ,QVWLWXWH� IRU�0HGLFDO�+XPDQLWLHV da 8QLYHUVLW\� RI� 7H[DV�
0HGLFDO� %UDQFK, em *DOYHVWRQ� �870%�� incluem desde a literatura clássica e 

moderna até a psicologia, direito, filosofia e ética. 

Grisard (2002:100) descreve que  no primeiro ano da UNIVALE, são 

abordados assuntos inerentes ao dia-a-dia do profissional médico, tais como o 

segredo médico e a relação médico-paciente-família, visto que num futuro próximo 

os alunos estarão se defrontando com estes problemas nos estágios pelos quais 

passarão. Outros argumentos para a inclusão e execução destes temas 

convergem para a importância do sigilo profissional que é um dos pilares da 
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prática médica, na qual sem ele a relação profissional se tornaria impossível. O 

maior índice de denúncias contra médicos nos Conselhos Regionais de Medicina 

acontece justamente quando ocorre a quebra desta relação que pressupõe 

confiança. O autor finaliza argumentando que a relação médico-paciente é uma 

relação de confiança em sua essência. Concordamos de forma contundente com 

esta afirmação.  

 Outros tópicos introdutórios da Bioética são transmitidos aos 

estudantes ao longo do curso de Ética Médica: os princípios de ética; doação e 

transplantes de órgãos e tecidos; eutanásia e distanásia; aborto; exercício 

profissional, charlatanismo e curandeirismo; toxicologia; sexologia forense; 

pesquisa em seres humanos; alocação de recursos de saúde e sobre a morte e o 

morrer (SIQUEIRA HW�DO�� 2002:86; MX KNEALLY HW�DO�� 2001:1164; MIYASAKA HW�
DO�� 1999:520; GLICK, 1994:240). Os conteúdos apresentados tentam reforçar o 

compromisso médico com os doentes, os colegas e a sociedade sob a perspectiva 

da Deontologia e Diceologia Médica. 

 É dada também ênfase aos princípios gerais do CEM ao qual atua 

como mecanismo de fiscalização dos médicos, uma vez que todos os praticantes 

legais da profissão médica estão sujeitos juridicamente ao Conselho. O CEM 

contém normas e regras de condutas para os praticantes da arte médica que 

podem se adequar às diversas culturas, porém, prevê penas legais que se 

estendem desde uma simples advertência reservada, até a cassação pública do 

registro profissional para os médicos infratores (D’ÁVILA, 2002:117). 
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De acordo com Grisard (2002:107) o ensino da Ética Médica e da 

Bioética deve ser organizado de forma sistemática e em uma disciplina 

hierarquizada visando à formação do conhecimento dos alunos sobre o conceito 

de Medicina, a complexidade da relação médico-paciente-familiares, o segredo 

médico e demais atividades que entremeiam o ato médico. 

 

1RV�FXUVRV�GH�0HGLFLQD��R�HQVLQR�GD�pWLFD��QD�PDLRULD�GDV�YH]HV�
HVWi�FHQWUDGR�QRV�WHPDV�HVFROKLGRV�SHOR�GRFHQWH�>���@��QD�PDLRULD�GDV�YH]HV�D�DERUGDJHP�GRV�WySLFRV�p�IHLWD�SULPRUGLDOPHQWH�VRE�R�
kQJXOR� GD� GHRQWRORJLD�� GR� FyGLJR� GH� pWLFD�� 'HVVH� PRGR�� D�UHIOH[mR� FUtWLFD� VREUH� RV� YDORUHV� QmR� p� HVWLPXODGD (HOSSNE, 
1998:131). 

 

Observamos neste tópico que não existe consenso sobre o conteúdo 

abordado pela disciplina de Ética Médica das diversas EM avaliadas e de acordo 

com os artigos estudados. Cada professor juntamente com sua equipe de trabalho 

e de acordo com o contexto regional sugere a inclusão de determinados temas. 

Aqui no Brasil a maioria dos trabalhos toma o Código de Ética Médica, como 

conteúdo programático adotando-o como princípios a serem seguidos. Nosso 

pensamento vai ao encontro desta escolha, pois acreditamos que é necessário ter 

conhecimento das normas que regem a conduta médica, para posteriormente 

discutir os diversos temas imbricados.  

A seguir faremos uma incursão sobre a metodologia de ensino 

adequada, ou melhor, adaptada ao ensino de Ética Médica. Avaliamos esta 

necessidade pela indicação através de diversas leituras, que serão relatadas no 

próximo tema, que há inúmeras tentativas e nenhum consenso. 
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���$ERUGDJHQV�PHWRGROyJLFDV�GR�HQVLQR�
             

Como ensinar? Outra dúvida que nos fez refletir sobre o formato do 

curso e que alinhavamos para adentrarmos no assunto. Controvérsias sobre o 

ensino de Ética Médica vêm sendo observadas ao longo da história, advindo 

desde a antiga Grécia. A escolha da metodologia, ou a abordagem pedagógica 

para o ensino de Ética Médica vem sendo há muito discutido e há relatos de 

diversas experiências na tentativa de buscar melhorar a relação ensino-

aprendizagem. Qual o método mais adequado para o aprendizado? A diversidade 

de formas usadas e a experiência de muitas escolas sugerem um universo de 

métodos de aprendizagem nesta complexa área do desenvolvimento humano.  

Lampert (2002:253-254) descreve que relativo à abordagem 

pedagógica observou: 

a) As EM mostram-se ainda predominantemente estruturadas em 

ciclo básico e profissionalizante, com disciplinas fragmentadas, 

introduzindo, timidamente, algumas atividades integradoras. 

Poucas são as que têm um currículo integrado; 

b) A orientação didática dessas instituições ainda está bastante 

voltada para as aulas teórico-expositivas, lecionadas para grandes 

grupos de alunos. As práticas são ministradas a pequeno número 

de acadêmicos, que passam por vários docentes, em curto espaço 

de tempo, sem caracterizar um trabalho de tutoria; 
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Uma integração entre os métodos multi e interdisciplinares são 

geralmente os preferidos (BENATAR, 1994:761). Essa diversidade de formas é 

resultado da existência de múltiplos objetivos, presentes na educação da Ética 

Médica, em determinado momento. A educação formal em sala de aula se baseia 

em intenções cognitivas e utiliza-se, principalmente, de leituras formais a cerca 

das diferentes questões que permeiam as relações médicas (GOLDIE, 2000:113). 

Contudo, é certo que a maioria das instituições de ensino administram 

conjuntamente, pelo menos duas ou mais técnicas educacionais que a rigor 

incluem seminários, aulas expositivas e práticas, discussão de casos e 

julgamentos simulados. 

Muñoz (2003:123) revela em seu trabalho que os principais métodos de 

ensino utilizados pelas EM brasileiras para lecionar Ética Médica são as aulas 

magistrais, mesas-redondas, discussão de casos e apresentação de seminários. 

Segundo Siqueira (2002:86) há uma real necessidade de reestruturar o 

aparelho formador, particularmente pela escolha da metodologia de ensino que se 

adeque aos novos questionamentos apresentados pela sociedade e que permita 

reconhecer o ser humano em sua complexidade e realidade biopsicossocial. O 

modelo clássico do ensino de Ética Médica através da disciplina de Medicina 

Legal tornou-se insuficiente para atender à necessária formação humanística do 

médico. 

A escolha de seminário como método de ensino, permite que sua 

estruturação fique a cargo dos alunos do curso. Geralmente a atividade se inicia 

com uma sessão introdutória dos princípios fundamentais do Código de Ética 

Médica (CEM) pelo corpo docente da disciplina para em seguida haver uma 
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rotação pelos diversos campos da Ética Médica e da Bioética (ATHANAZIO, 

2004:73-8; HART, 1995:56). À medida que vai evoluindo a apresentação, os 

estudantes tornam-se aptos a avaliar e a julgar as atitudes e argumentos 

controversos dos seus futuros colegas, porque, inconscientemente, motivos e 

interesses são praticados antes da obtenção do conhecimento da Ética Médica.  

Existem situações específicas que fazem parte do cotidiano do médico 

que podem ser discutidas de forma hipotética pelos estudantes, como por 

exemplo, a situação de ser obrigado a noticiar para a família que o paciente foi a 

óbito ou está numa fase terminal da doença. Estas situações podem ser o cenário 

dos seminários.  (NEITZKE, 1999:103). Este método permite que os alunos sejam 

capazes de identificar uma decisão moralmente aceitável e ao mesmo tempo 

buscar a melhor forma de dar a notícia para as pessoas envolvidas no problema. 

Já as aulas expositivas são feitas pelos mestres ao ensinar suas condutas éticas, 

quando estes se relacionam com os seus pacientes (currículo-oculto). Também 

são passados conceitos básicos de Antropologia, Sociologia e Filosofia 

aproveitando a experiência clínica dos professores (D’ÁVILA, 2002:122).  

A exposição prática do conteúdo didático confunde-se muitas vezes 

com o estudo de casos, parecendo a mesma coisa, visto que os dois se baseiam 

em um dilema ético e moral do médico. Esse, por sua vez, envolve uma mistura 

de ensino didático e uma ativa participação dos estudantes no jogo que lhes 

oportuniza definir os fatos importantes para uma escolha posterior (LOVETT, 

1990:38).  
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Os julgamentos simulados nos quais os alunos participam como se 

fossem conselheiros de um Conselho Regional vêem a completar todos esses 

outros recursos didáticos através da apresentação de ações punitivas e de suas 

possíveis conseqüências diante da sociedade, dos seus pares e para o exercício 

profissional da Medicina, previstos previamente no CEM (GRISARD, 2002:100).  

Os métodos didáticos utilizados pelos professores de diversas EM 

aliados aos recursos de multimídias como data-shows e transparências têm 

contribuído para um melhor ensino de Ética Médica e seu aprendizado por parte 

dos alunos. Somam-se a isso, uma maior participação do corpo discente nas aulas 

e uma constante troca de conhecimentos e experiências entre os mestres e os 

aprendizes. As técnicas mais utilizadas como os seminários, as discussões de 

casos e os julgamentos simulados por serem atividades dinâmicas têm obtido 

resultados mais efetivos que outros métodos puramente teóricos (ATHANAZIO, 

2004:73-8). 

Um consenso entre os diversos autores como: SELF HW� DO. (1998); 

TYSINGER HW� DO. (1997);  PARKER (1995) e CALMAN & DOWNIE, (1987) 

dedicados a estudarem os métodos de ensino da Ética Médica é a defesa da 

utilização de pequenos grupos para as aulas e as discussões. Esta forma de 

abordagem de ensino possibilita aos estudantes uma participação ativa e uma 

troca de opiniões mais intensa entre seus pares, promovendo um aprendizado 

dinâmico e uma construção coletiva das informações. 

A necessidade de organização em pequenos grupos de alunos faz-se 

necessária em quase todos os cursos de graduação, com o objetivo de obter um 
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melhor resultado e conseqüentemente um melhor aprendizado por parte dos 

alunos (GOLDIE, 2000:115; PERKINS HW� DO., 2000:278; NEITZKE, 1999:104; 

HART, 1995:56; BENATAR, 1994:762;). É evidente a vantagem da divisão da 

turma em grupos de quatro ou cinco membros, pois há uma maior integração e 

participação dos estudantes nas aulas, além de uma maior consolidação de 

conceitos morais, jurídicos e filosóficos, tais como autonomia, justiça, beneficência 

e não-maleficência, encontrados nos princípios gerais da Ética Médica e Bioética.  

Acredita-se que a discussão só tenha valor efetivo após a realização de 

mesas-redondas entre os diferentes grupos da sala, médicos, advogados, 

teólogos e professores com o objetivo de promover discussões a partir das 

divergências e conseqüentemente formar opiniões. Assim, há passagem de um 

³FDVR�SDSHO´ para uma perspectiva real, muito mais atraente e pedagogicamente 

interessante. A vida real torna o assunto mais claro, logo, bem-sucedido no 

contexto da identificação do aluno com o trabalho médico e com a situação de 

sofrimento do paciente em cada caso (GOLDIE, 2000:115; NEITZKE, 1999:102; 

BENATAR, 1994:762).  

Athanázio e colaboradores (2004:73-8) apresentaram a 

ACADEMÉTICA como uma nova abordagem didática no ensino de Ética Médica e 

nas discussões de Bioética. Este modelo foi adotado a partir de 2002, por um 

grupo de alunos da FAMEB - UFBA, inicialmente, e da EBMSP - FBDC, 

posteriormente, que de forma voluntária se reúnem no CREMEB, sob a 

coordenação de professores da disciplina das duas EM. Este trabalho está em 

desenvolvimento e pretende dar continuidade aos estudos da disciplina, que ficam 
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limitados a um semestre nas EM citadas. Esse desejo de dar continuidade e 

aprofundar os estudos desta disciplina é também resultado de uma carência 

observada pelos alunos diante do curso, que se pretende mais técnico e com 

bases científicas e acadêmicas rígidas, por principio.   

De acordo com os estudos analisados não existe uma forma ideal a ser 

seguida como método de escolha para o ensino de Ética Médica. Diversas 

possibilidades podem ser desenvolvidas de acordo com o interesse e a condição 

de trabalho de cada grupo. Nossa opinião vai ao encontro dos autores que 

defendem as atividades e o desenvolvimento de interação com os alunos, criando 

situações-problema que estariam próximas à realidade. Nestas circunstancias as 

discussões são mais ricas, com a tendência de maior participação a partir dos 

educandos possibilitando a construção do seu aprendizado.  

Vamos analisar no próximo tema a questão da avaliação. Questão que 

apesar de ser muito debatida é de difícil resolução, pela complexidade em avaliar 

o aprendizado, principalmente quando se trata de um conteúdo repleto de 

subjetividade, como o caso da disciplina estudada.  

 

 

���$YDOLDomR�
�
Como avaliar o ensino-aprendizagem da Disciplina de Ética Médica? 

Quais os métodos avaliativos ideais? Estas são algumas entre tantas questões 

que buscamos analisar sobre a temática. Avaliação tem sido um desafio e não 
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poderia ser diferente na disciplina de Ética Médica. Os temas abordados como 

vimos no capítulo anterior contém muitas subjetividades que dificultam a avaliação 

do ensino-aprendizagem. Dedicamos este item para aquilatar as avaliações das 

diversas EM e para analisarmos se há algum método mais adequado para a 

escolha do instrumento avaliativo. 

A avaliação tem sido muito discutida e Glick (1994:243) diz em seu 

trabalho que está convencido de que os estudantes necessitam de um exame 

como estímulo, para que a disciplina adquira mais seriedade no curso. 

Concordamos com o autor, porque quando não há avaliação a tendência do 

alunado é desvalorizar o curso, como menor numa escala hierárquica. 

Nosso entendimento é que o tema avaliação é muito vasto e riquíssimo, 

sendo necessário um mergulho mais profundo para uma maior compreensão ao 

que se propõe e ao que se pretende estudar. Desta forma, faremos a inserção de 

uma parte versando sobre os conceitos de avaliação para posteriormente 

estudarmos o assunto em relação às EM e à disciplina de Ética Médica. 

 

�����&RQFHLWRV�
Neste tópico faremos a descrição de alguns conceitos relativos ao 

tema, buscando a revisão bibliográfica de diversos autores que se debruçaram 

sobre o assunto. 

Descreveremos a seguir algumas definições pesquisadas por Sant’anna 

(1995:28-9) que demonstram a diversidade de opiniões de acordo com cada autor. 
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$YDOLDU�p��
9HU�VH�YDOHUi�D�SHQD��9HU�VH�YDOH�D�SHQD��
9HU�VH�YDOHX�D�SHQD��$YDOLDU�QmR�p�URWXODU�DOJXPD�FRLVD�H�PXLWR�PHQRV�DOJXpP��$YDOLDU�p�DWULEXLU�XP�YDORU���6$17¶$1$������������

�
$�DYDOLDomR�HGXFDWLYD�p�XP�SURFHVVR�FRPSOH[R��TXH�FRPHoD�FRP�
D� IRUPXODomR� GH� REMHWLYRV� H� UHTXHU� � HODERUDomR� GH� PHLRV� SDUD�REWHU� HYLGrQFLD� GH� UHVXOWDGRV�� LQWHUSUHWDomR�GRV� UHVXOWDGRV� SDUD�VDEHU�HP�TXH�PHGLGD�IRUDP�RV�REMHWLYRV�DOFDQoDGRV�H�IRUPXODomR�
GH�XP�MXt]R�GH�YDORU��6$5$%%,��������
$� DYDOLDomR� p� HVVHQFLDOPHQWH� XP� SURFHVVR� FHQWUDOL]DGR� HP�
YDORUHV��3(11$�),50(������������
�
2� FUHVFLPHQWR� SURILVVLRQDO� GR� SURIHVVRU� GHSHQGH� GH� VXD�KDELOLGDGH� HP� JDUDQWLU� HYLGrQFLDV� GH� DYDOLDomR�� LQIRUPDo}HV� H�PDWHULDLV�� D� ILP� GH� FRQVWDQWHPHQWH� PHOKRUDU� VHX� HQVLQR� H� D�
DSUHQGL]DJHP� GR� DOXQR�� $LQGD�� D� DYDOLDomR� SRGH� VHUYLU� FRPR�PHLR� GH� FRQWUROH� GH� TXDOLGDGH�� SDUD� DVVHJXUDU� TXH� FDGD� FLFOR�
QRYR� GH� HQVLQR�DSUHQGL]DJHP� DOFDQFH� UHVXOWDGRV� WmR� ERQV� RX�PHOKRUHV�TXH�RV�DQWHULRUHV��%ORRP��+DVWLQJ��0DGDXV���������
�
$�DYDOLDomR�HP�HGXFDomR�VLJQLILFD�GHVFUHYHU�DOJR�HP�WHUPRV�GH�DWULEXWRV� VHOHFFLRQDGRV�H� MXOJDU� R� JUDX� GH� DFHLWDELOLGDGH�GR� TXH�
IRL� GHVFULWR�� 2� DOJR�� TXH� GHEH� VHU� GHVFULWR� H� MXOJDGR�� SRGH� VHU�TXDOTXHU� DVSHFWR� HGXFDFLRQDO�� PDV� p�� WLSLFDPHQWH�� �D�� XP�SURJUDPD� HVFRODU�� �E�� XP� SURFHGLPHQWR� FXUULFXODU� RX� �F�� R�
FRPSRUWDPHQWR�GH�XP�LQGLYLGXR�RX�GH�XP�JUXSR��7+251',.(�	�+$*(1���������
�
$YDOLDomR�VLJQLILFD�DWULEXLU�XP�YDORU�D�XPD�GLPHQVmR�PHQVXUiYHO�GR�FRPSRUWDPHQWR�HP�UHODoDR�D�XP�SDGUDR�GH�QDWXUD]D�VRFLDO�RX�
FLHQWtILFD��%5$'),(/'�	�025('2&.���������
�
$YDOLDomR�p�R�SURFHVVR�GH�GHOLQHDU��REWHU�H�IRUQHFHU�LQIRUPDo}HV�~WHLV�SDUD�MXOJDU�GHFLV}HV�DOWHUQDWLYDV��6,/9$�����������
�
e�XP�SURFHVVR�FRQWtQXR��VLVWHPiWLFR��FRPSUHHQVLYR��FRPSDUDWLYR��FXPXODWLYR�� LQIRUPDWLYR� H� JOREDO�� TXH� SHUPLWH� DYDOLDU� R�
FRQKHFLPHQWR�GR�DOXQR��0$548(6����������
�
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$YDOLDomR�p� D� FROHWD� VLVWHPiWLFD� GH� GDGRV�� SRU�PHLR� GD� TXDO� VH�
GHWHUPLQDP�DV�PXGDQoDV�GH�FRPSRUWDPHQWR�GR�DOXQR�H�HP�TXH�PHGLGD�HVWDV�PXGDQoDV�RFRUUHP��%/220�HW�DO��������
�

Todos estes conceitos nos trazem a idéia da dificuldade em elaborar 

uma definição única. Percebemos também a amplitude do tema, parecendo que 

avaliação faz parte da vida, não só acadêmica. 

A finalidade da avaliação é ajudar o aluno a conhecer seu real 

progresso no caminho da aprendizagem. Avaliar é delinear, obter e fornecer 

informações para julgar decisões alternativas. Deve ser centrada em valores, daí o 

seu caráter ético, com sentido completamente distinto de medição. Medir é o ato 

de colher informações e ordená-las e avaliar é o ato de interpretar os dados 

obtidos, julgando-os à luz de parâmetros preestabelecidos (MARCONDES, 

1985:45). 

De acordo com Marcondes (1985:45) o procedimento ético no campo 

da avaliação deve seguir algumas características, que se seguem: 

a) 'R�SURFHVVR (programa) e do SURGXWR (alunos), buscando relação 

de causa e efeito entre ambos. Por critério do produto, entendem-

se como indicadores baseados no comportamento do aluno, 

supostamente produzido como conseqüência do ensino; os 

critérios do processo estudam os fatores (desde iluminação da 

sala de aula até o professor como pessoa) que podem influir sobre 

o produto; 

b) 9iOLGD�±�quando se avalia o que foi proposto avaliar: procurando 

afastar erros sistemáticos, ou constantes; 
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c) &RQILiYHO� ±� quando os resultados são reprodutíveis: procura 

afastar os fatores “sorte” e “azar”; 

d) 2EMHWLYD� ±� quando diferentes observadores obtêm os mesmos 

resultados: procura afastar o “eu acho”; 

e) &RQVWDQWH�±�quando fornece os mesmos resultados em diferentes 

épocas; 

f) 3UiWLFD�± quando é factível no meio em que se trabalha; 

 

O mesmo autor ainda propõe que a avaliação pode ser: 

a) &RPSHWLWLYD – interalunos (quem é o melhor?); 

b) &RRSHUDWLYD� ±� intra-aluno (um determinado aluno vem 

melhorando?); 

c) 3RU�FULWpULR�± identifica o desempenho em relação a um padrão do 

qual decorre “sim” ou “não” como resultados; 

d) 3RU�QRUPDV�± identifica e classifica o desempenho em relação ao 

de outros alunos no mesmo mecanismo de mensuração (ordena e 

classifica: há comparação com algum grupo normativo); 

e) 'LDJQyVWLFD� ± identifica se determinados pré-requisitos foram 

cumpridos, envolvendo eventuais programas de recuperação; 

f) )RUPDWLYD�± acompanha o aluno durante o “percurso”, detectando 

falhas e as corrigindo em tempo; 

g) 6RPDWLYD�± avalia o desempenho terminal. 
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Sob o rótulo de ³DYDOLDomR´ reúnem-se diversas atividades, cujo 

espectro varia desde um julgamento subjetivo do desenvolvimento de determinada 

prática social até a chamada pesquisa avaliativa que busca responder a perguntas 

semelhantes, recorrendo a métodos e técnicas possuidores de maior objetividade.  

Cipriano Luckesi (1994:180) defende que:  

�
2� DWR� GH� DYDOLDU�� SRU� VXD� FRQVWLWXLomR�PHVPD��QmR� VH� GHVWLQD�D�
XP�MXOJDPHQWR�GHILQLWLYR�VREUH�DOJXPD�FRLVD��SHVVRD�RX�VLWXDomR��SRLV� TXH� QmR� p� XP� DWR� VHOHWLYR�� $� DYDOLDomR� VH� GHVWLQD� DR�GLDJQyVWLFR�H��SRU� LVVR�PHVPR��j� LQFOXVmR��GHVWLQD�VH�D�PHOKRULD�
GR�FLFOR�GH�YLGD��'HVWH�PRGR��SRU�VL��p�XP�DWR�DPRURVR���

Fato que não se concretiza na realidade dos educadores e educandos. 

O ³DWR�DPRURVR´ muitas vezes está distante da relação professor aluno. 

Perrenoud (1999:66) afirma que:  

 

$� DYDOLDomR� IUHT�HQWHPHQWH� DEVRUYH� D� PHOKRU� SDUWH� GD� HQHUJLD�GRV� DOXQRV� H� GRV� SURIHVVRUHV� H� QmR� VREUD�PXLWR� SDUD� LQRYDU´ e 
que ³R�VLVWHPD�WUDGLFLRQDO�GH�DYDOLDomR�SDUWLFLSD�GH�XPD�HVSpFLH�GH�FKDQWDJHP��GH�XPD�UHODomR�GH�IRUoD�PDLV�RX�PHQRV�H[SOtFLWD��
TXH� FRORFD� SURIHVVRUHV� H� DOXQRV� H�� PDLV�� JHUDOPHQWH�� MRYHQV� H�DGXOWRV��HP�FDPSRV�RSRVWRV��LPSHGLQGR�VXD�FRRSHUDomR . 

 

Esta citação demonstra que existem movimentos dificultadores da 

aprendizagem, porque colocam professores e alunos como inimigos, reacendendo 

as tensões de força e relações de poder contrários. 

 

2� FUHVFLPHQWR� SURILVVLRQDO� GR� SURIHVVRU� GHSHQGH� GH� VXD�
KDELOLGDGH� HP� JDUDQWLU� HYLGrQFLDV� GH� DYDOLDomR�� LQIRUPDo}HV� H�PDWHULDLV�� D� ILP� GH� FRQVWDQWHPHQWH� PHOKRUDU� VHX� HQVLQR� H� D�DSUHQGL]DJHP� GR� DOXQR�� $LQGD�� D� DYDOLDomR� SRGH� VHUYLU� FRPR�
PHLR� GH� FRQWUROH� GH� TXDOLGDGH�� SDUD� DVVHJXUDU� TXH� FDGD� FLFOR�
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QRYR� GH� HQVLQR�DSUHQGL]DJHP� DOFDQFH� UHVXOWDGRV� WmR� ERQV� RX�
PHOKRUHV�TXH�RV�DQWHULRUHV�(Bloom, Hasting, Madaus, 1971 DSXG 
SANT’ANNA, 1998:194). 

 

Este trabalho citado é condizente com a avaliação como base para 

planejamento e pode ajustar as práticas curriculares, através de um diagnóstico, 

melhorando a aprendizagem e o ensino. 

A avaliação permeia toda vida do educador e do educando e 

independente da vontade dos dois. Variam os entendimentos do que seja 

avaliação, de acordo com o enfoque adotado. Na literatura encontramos diversos 

significados atribuídos à avaliação educacional. Algumas concepções enfatizam a 

dimensão PHGLGD, outras estão mais voltadas para o aspecto de MXOJDPHQWR, ou 

juízo de valor, enquanto outras ainda permeiam as duas dimensões (SANT’ANNA, 

1998:176). 

Segundo Flávia Sant’ana (1998:175) a avaliação dos resultados do 

ensino-aprendizagem é de grande relevância, porque eles proporcionam 

informações fundamentais para o processo de tomada de decisão (administração 

escolar; planejamento curricular; etc) e têm condições de melhorar o processo 

ensino-aprendizagem (planejamento do ensino; atividades; etc). 

Lampert (2002:253-4) descreve que: a avaliação ainda tem a forte 

presença da prova escrita sem muita ênfase na avaliação de habilidades e na 

avaliação interativa. 

Pesquisamos um material que traz a discussão à tão debatida prova 

escrita, buscando outros métodos avaliativos  que avaliam outras competências e 

habilidades, difíceis de serem avaliadas nesta tipologia avaliativa. Acreditamos ser 
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pertinente, porque estas categorias podem se adequar à disciplina que estamos 

estudando.  

 

Para melhor elucidar este problema transcrevemos a tabela que se 

segue, que tenta avaliar outras competências e habilidades que são qualitativas e 

normalmente não são avaliadas nas provas escritas. 

 

7DEHOD��� Avaliação de procedimentos que vão além da prova escrita.  
 

3URGXWR ������������&RPSRUWDPHQWRV�UHSUHVHQWDWLYRV 

+DELOLGDGHV Falar, escrever, escutar, leitura oral, realizar experimentos no 
laboratório, desenhar, tocar um instrumento musical, habilidade de trabalhar, de 
estudo  e habilidades sociais. 

+iELWRV�GH�WUDEDOKR 
Uso do tempo, uso do equipamento, uso de recursos; demonstra 

iniciativa, capacidade criadora, persistência. 
������$WLWXGHV�VRFLDLV 

Preocupação com o bem estar dos outros, respeito às leis, à 
propriedade alheia, sensibilidade ante as questões sociais, preocupação com as 
instituições sociais, desejo de trabalhar em prol da melhoria social. 

$WLWXGHV�FLHQWtILFDV 
Mente aberta, sensibilidade para as relações de causa e efeito, mente 

indagadora. 
���������,QWHUHVVHV 

Sentimentos expressos com respeito a varias atividades educacionais, 
mecânicas, estéticas, científicas, sociais, recreativas, vocacionais. 

��������$SUHFLDomR 
Sensação de satisfação e prazer que se expressa com respeito pela 

natureza, música, arte, literatura, habilidades físicas, contribuições sociais notáveis. 
�$MXVWHV 

Relação com os iguais, reação ante o que se pensa e a crítica; reação 
ante a autoridade, estabilidade emocional, adaptabilidade social. 

 

)RQWH� Groumlund, (1970:468 DSXG SANT’ANNA, 1995:67) 

 

Gostaríamos de ressaltar desta tabela as atitudes sociais e hábitos de 

trabalho, além da atitude científica. O professor pode selecionar alguns dos itens 

propostos na tabela para referendar sua avaliação.  
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Esta tabela nos traz o entendimento que estes comportamentos podem 

ser adaptados para a Disciplina de Ética Médica, possibilitando avaliar os 

estudantes de maneira qualitativa. 

Quando tratamos de procedimentos de avaliação entramos no domínio 

da medida educacional. Os limites entre avaliação e medida não são nítidos e nem 

precisos. De um modo geral, podemos dizer que a avaliação é um processo mais 

amplo e abrangente do que a mensuração. Portanto, a avaliação pode ser a 

descrição quantitativa do desempenho do aluno (medida) e/ou a descrição 

qualitativa do desempenho do aluno (não-medida) e o julgamento de valor 

(SANT’ANNA, 1998:187). 

As funções da avaliação estão intimamente relacionadas às funções da 

educação, que são integrativa e diferenciada (COOK, 1961). A função integrativa 

busca tornar pessoas semelhantes em idéias, valores, linguagem, ajustamento 

intelectual e social. Unificando o grupo. A função diferenciada visa salientar as 

diferenças individuais, preparar as pessoas segundo suas competências 

particulares, formando-as para profissões e atividades específicas. 

São funções gerais da avaliação: fornecer as bases para o 

planejamento; possibilitar a classificação e seleção de pessoal (professores, 

alunos, especialistas, etc); ajustar políticas e práticas curriculares. São funções 

específicas da avaliação: facilitar o diagnóstico; melhorar a aprendizagem e o 

ensino controle; estabelecer situações individuais de aprendizagem; promover e 

agrupar alunos, promovendo uma classificação entre eles (Sant’ana, 1998:178-

82). 
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Para finalizarmos esta análise podemos afirmar que a avaliação tem 

que ter um caráter flexível. Apesar das dificuldades de seguir um projeto, há de se 

respeitar uma linha tradicional de metodologia. As variações decorrem de acordo 

com os critérios, dependem da área da pesquisa e da maturidade dos avaliadores. 

Qualquer avaliação segue uma escala, uma forma, tem os instrumentos, variam as 

metas, a extensão e o tipo, mas não se pode perder de vista que o objetivo 

principal é fazer um diagnóstico. E este diagnóstico é que vai orientar a escolha do 

tratamento, vai determinar as mudanças, elaborar as transformações. Cada vez 

mais se aceita avaliar pensando no benefício final do trabalho. No avanço que 

pode trazer para aquela escola, instituição ou comunidade. Finalmente vai trazer 

um avanço, um crescimento profissional. 

Muito poderia ser descrito a respeito de avaliação. Autores como Rey 

(2002), Sobrinho (2002), Gil (1999), Perrenoud (1998), Demo(1996), Freire (1996), 

Gardner (1995), Sousa (1995), Stake (1995), Gould (1991), Andreski (1976), 

Viana (1973), entretanto, temos um foco que está posto na Disciplina de Ética 

Médica e é para melhor avaliarmos esta questão faremos a exposição deste 

assunto no próximo tópico. 

� �  

�����$YDOLDomR�QD�GLVFLSOLQD�GH�eWLFD�0pGLFD�
Quando o assunto é ética tudo é polêmico, não existem dicotomias, 

pragmatismos, não existe convicções entre o certo e o errado, mas debates, 

argumentos e razões. Guardando as devidas proporções, isto também ocorre na 

Ética Médica, apesar de haver codificações os assuntos suscitam muitas dúvidas. 
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Por isso, a forma dos professores avaliarem os estudantes é extremamente difícil 

e muito discutida, não há consenso. Alguns modelos vêm sendo experimentados, 

porém, com muita dificuldade, pela complexidade do problema.  Como medir 

objetivamente procedimentos médicos repletos de valores e crenças? Portanto, 

muitas vezes a avaliação deve ser, obrigatoriamente, qualitativa e de forma 

subjetiva (GOLDIE, 2000:116).  

O fato é que sendo Ética Médica uma disciplina independente, é 

necessário estabelecer critérios para avaliar aspectos cognitivos da capacidade 

dos alunos para resolverem problemas. Estes podem ser exemplificados como a 

habilidade de compreender conceitos, de construir argumentos racionais e de 

reconhecer questões morais (FOX, 1995:767). Para medir o nível dessas 

competências e habilidades, têm se avaliado através de questionários e 

entrevistas e com “SDFLHQWHV�VLPXODGRV´. Os testes são a única forma de analisar 

se o aluno desenvolveu a criticidade necessária para o exercício da profissão e se 

é capaz de questionar e buscar solucionar os problemas. Uma simples 

observação do professor no atendimento do aluno a um determinado paciente 

pode demonstrar se ele o faz de forma ética (BICKEL HW�DO., 1987:374-5).  

Inexiste uma resposta clara e exata para todas as questões, muito 

menos para os testes. Podendo inclusive haver mais de uma resposta correta a 

depender da perspectiva. Porque são problemas que estão sendo vivenciados a 

cada dia, sendo cada caso um caso. Os dilemas são permanentes, dinâmicos e 

dialéticos, portanto não há possibilidade destes conceitos se firmarem de forma 

cristalizada, fechada ou em bloco.  
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Muñoz (2003:123) demonstrou que nas EM brasileiras as formas de 

avaliação mais citadas pelos professores foram: prova escrita dissertativa (77,5%), 

a apresentação de seminários (60,7%), prova escrita através de testes (58,4%) e 

trabalho escrito sobre tema escolhido pelo professor (56,2%). Estes dados nos 

sugerem que a avaliação continua embasada nos mesmos moldes do século 

passado, nos modelos tradicionais, ou seja, não há relatos alvissareiros de 

mudanças ou de novidades na área. 

Na Universidade de Chicago foi desenvolvida uma espécie de escala: 

as provas não são corrigidas com FHUWR ou HUUDGR, mas baseando-se no nível dos 

argumentos apresentados, estes são pontuados de acordo com uma HVFDOD 

previamente estabelecida por um consenso entre o corpo docente. Esta escala 

também é avaliada por duas pessoas independentes e que não tenham tido 

nenhum acesso a sua criação (NEITZKE, 1999:104; SIEGLER HW�DO., 1982:384). 

Várias EM americanas também utilizam métodos que aprovam ou reprovam. Para 

obter os resultados, combinam testes orais e escritos, objetivos e subjetivos, que 

ocorrem na forma de resposta a casos de pacientes (BICKEL, 1987:374-5). Há 

ainda exemplos como a Universidade de Liverpool, onde o exame de Ética Médica 

é realizado juntamente com o de Psiquiatria (LOVETT, 1990:41).   

Deve-se evitar que a dificuldade em avaliar seja um impedimento para a 

formalização da disciplina de Ética Médica (BICKEL, 1987:374-5). Vencer o 

desafio de medir se houve progresso cognitivo dos alunos em relação ao início do 

curso é possível através de instrumentos como a utilização de ³FDVRV�SUREOHPD´ 
reais de pacientes, desta forma pode-se fazer uma avaliação do aprendizado dos 
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alunos que devem apresentar sugestões de soluções para aquela questão ou 

problema (GOLDIE HW�DO., 2002:490).  

Nos estudos analisados pudemos concluir que as mais diversas formas 

de avaliação são adotadas no ensino médico e quando se trata do ensino de Ética 

Médica é ainda mais evidente a sua diversidade de formas e parece ser ainda 

mais difícil. Acreditamos que a dificuldade na avaliação deve ser causada pelo 

problema em medir o aprendizado de temas que não tem obrigatoriamente uma 

resposta certa ou errada, mas um conjunto de possibilidades e escolhas. 

Acreditamos que o formato deve ser amplo e não reduzido como propõem 

algumas EM. Essa perspectiva deverá ser analisada em nossa pesquisa para 

posteriormente fazermos uma proposta mais fundamentada. 

Neste capítulo, que trata do ensino de Ética Médica analisamos a 

crescente e recente relevância atribuída ao curso de Ética Médica tanto no Brasil, 

como em outros países. Esta atitude objetiva formar um profissional mais digno e 

condizente com as expectativas da sociedade e por conseguinte humanitário. 

Em relação à inserção de Ética Médica na grade curricular, apesar de 

não haver consenso, muitos autores defendem que deve iniciar nos primeiros 

anos da graduação e se estender aos subseqüentes. Entretanto, incorporados às 

outras matérias e de acordo com os temas propostos por elas. O tempo de 

duração também é muito discutido e os autores não conseguem chegar a um 

denominador comum. 

Tratando-se dos professores de Ética Médica, notamos que a maioria é 

médica e isto traduz na preferência dos alunos, devido a práxis destes 

profissionais. Muitos estudos demonstram que outros professores com formação 
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em filosofia, teologia, etc., também participam deste ensino. Em relação aos 

teólogos, eles são responsáveis por muitas querelas interpostas entre suas 

crenças e os avanços tecno-científicos. Anotamos também, que o número de 

docentes contratados é muito pequeno, um ou dois, se compararmos às outras 

disciplinas.  

 De acordo com os trabalhos estudados, a maioria adota o conteúdo 

deontológico e em algumas EM há também a inserção de elementos relativos à 

Bioética. Alguns lugares estimulam a reflexão sobre os temas incluídos e quase 

nada é tratado sobre Filosofia e Sociologia. 

Muitas abordagens metodológicas têm sido utilizadas no ensino da 

Ética Médica, no entanto, não há uma solução ou alternativa melhor que outras. 

Algumas EM fazem uma mesclagem entre as possibilidades pedagógicas numa 

tentativa de alcançarem melhores resultados no ensino-aprendizagem. A divisão 

das turmas em pequenos grupos é uma tentativa que vem apresentando boa 

aceitação pelos alunos, com sucesso na aprendizagem. Esta técnica é bem 

conceituada e nos artigos referidos apresenta unanimidade de opiniões. 

A avaliação tem sido palco de tantos conceitos e estes são tão vastos 

que se torna difícil transcrevê-los de forma absoluta. A abrangência do termo faz 

considerações diversas e seus elementos estão engajados em múltiplos 

contextos, entretanto há unanimidade no imperativo de sua inclusão em todo 

processo de ensino-aprendizagem como se fosse um estímulo. Aceitamos que a 

avaliação possa facilitar o diagnóstico e conseqüentemente auxiliar na tomada de 

rumo das ações que facilitarão o planejamento e a adequação das decisões. 



 

 

194 

No que diz respeito à avaliação do ensino de Ética Médica o desafio é 

ainda maior, porque existem várias propostas de métodos avaliativos, entre elas 

os seminários e as avaliações de ³FDVRV�SUREOHPD´ são as mais utilizadas, no 

entanto, nenhuma contempla de forma abrangente as competências e saberes 

propostos pelos objetivos. Entre as proposições citadas na literatura, a que mais 

integra e consolida a gama de conhecimentos é a ³TXHVWmR�SUREOHPD´� De um 

modo geral, quando colocada como atividade necessita ser relativizada de acordo 

com o contexto. Isto implica em muitas discussões e análises, tornando complexo 

construir um único padrão como resposta. Apesar desta dificuldade, somos 

defensores deste tipo de construção no trabalho de Ética Médica, porque amplia a 

visão dos educandos para múltiplas possibilidades. 

 

 

���6tQWHVH�FRQFHLWXDO 
�
Finalizamos os capítulos teóricos acreditando que esta compilação 

poderá ser  útil para a fundamentação dos conceitos sobre o assunto. Esta 

construção poderá dialogar com a pesquisa de campo e seus resultados, através 

da interação entre estes e os diversos saberes trazidos pelos autores 

pesquisados. 

Os conceitos estudados no capítulo I, sobre Ética Médica, tentam 

desvendar e esclarecer as dimensões da teoria moral e ética, assim como, os 

ensinamentos sobre deontologia e diceologia são elementos fundamentais para a 
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contextualização do trabalho. O capítulo encerra configurando a conceituação do 

termo Ética Médica, como a deontologia e diceologia da categoria. 

No capítulo seguinte, relativo a Bioética, são trabalhados a 

contextualização, o histórico, os princípios e as principais tendências. A 

valorização deste tema é crescente na ordem mundial, à medida que percebemos 

que os avanços tecno-científicos não podem ser distantes da conscientização 

sobre sua utilização. 

Trabalhamos os Códigos de Ética e os Códigos de Ética Médica no 

capítulo III, fazendo uma reflexão da necessidade da existência dos mesmos na 

relação societária. 

Os capítulos IV e V tratam do ensino. Do ensino no Brasil na época da 

criação das primeiras EM brasileiras, do ensino médico e do ensino de Ética 

Médica.  

Todo este estudo teórico foi realizado, pensando em embasar, 

contextualizar e dar sentido a pesquisa de campo que será descrita no capítulo 

que se segue, na metodologia, e os resultados serão apresentados no capítulo 

seguinte.  

Esperamos que o referencial teórico possa incentivar e questionar a 

inquietude de pesquisadores, estudantes e professores, para buscar novos 

caminhos e possibilidades no ensino de tema tão palpitante. 

 

�
�



 

 

196 

0HWRGRORJLD�
�

 Neste capítulo pretendemos apresentar e justificar a metodologia 

adotada, entretanto, inicialmente vamos delinear a fundamentação teórica relativa 

ao tema que permita embasar nossas escolhas. Faremos um apanhado da 

abordagem metodológica, o local onde se desenvolveu o trabalho, as fontes 

documentais consultadas, a população, a amostra, os instrumentos e os 

procedimentos de coleta, o tratamento dos dados levantados e, por fim, faremos 

considerações sobre o estudo.  

Muito teríamos a descrever sobre a ciência e os estudos científicos, 

contudo, faremos uma breve exposição apenas para contextualizar os métodos 

escolhidos para o trabalho.  

O fenômeno ³FLrQFLD´ tem recebido diversas denominações, as mais 

conhecidas são: epistemologia, teoria da ciência, filosofia da ciência e 

metodologia. A metodologia seria uma parte mais restrita da epistemologia que 

investiga os métodos, ou seja, os procedimentos que a ciência deve seguir para 

alcançar seu ideal, que é a produção do saber (CARVALHO, 1994:63). 

Apesar das dificuldades em formular conceitos a respeito de ciência e 

conhecimento, os autores permanecem unidos na evolução dos estudos, todavia, 

algumas dúvidas pairam a respeito da ética da utilização do conhecimento. Vamos 

demonstrar esta preocupação através de algumas reflexões de Morin (2002) e 

Morais (1994),que consideramos que devem ser destacadas neste trabalho.  
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De acordo com Morais (1994:87-8), a ciência e a tecnologia não são 

boas ou más, mas sim ambas as coisas. A ciência e a tecnologia são boas e más, 

também em razão de que podem ser subvertidas por interesses políticos e 

econômicos, não sendo mais, portanto, livres de valores �YDOXH�IUHH���
Morin (2002:16) no livro “&LrQFLD�FRP�FRQVFLrQFLD´, afirma que a ciência 

tem sido vista somente de forma virtuosa, elucidativa, enriquecedora, 

conquistadora e triunfante, trazendo progressos técnicos inéditos. A mesma 

ciência que liberta traz a subjugação. Não existe ciência boa que só traz 

benefícios ou ciência má que só traz malefícios. A ambivalência está inserida na 

complexidade da questão.  

Um dos aspectos negativos abordados é o da fragmentação do saber, 

devido a superespecialização de determinados segmentos. Outra questão, refere-

se à ausência de reflexão nos únicos seres capazes de pensar. Todo 

conhecimento não refletido é acumulado num banco de dados, podendo vir a ser 

manipulado por instâncias subjugadoras. Os poderes criados pela atividade 

científica escapam do controle dos próprios cientistas (MORIN, 2002:16-7). 

A ciência está no âmago da sociedade, embora distinta dessa 

sociedade é inseparável dela, isto significa, que todas as ciências inclusive as 

físicas e biológicas, são sociais. A ciência não controla sua própria estrutura de 

pensamento. O conhecimento científico é um conhecimento que não se conhece 

(MORIN, 2002:19-20). 

�2� SHQVDPHQWR� GH� $GRUQR� H� +DEHUPDV� UHFRUGD�QRV�
LQFHVVDQWHPHQWH� TXH� D� HQRUPH� PDVVD� GR� VDEHU� TXDOLILFiYHO� H�WHFQLFDPHQWH� XWLOL]iYHO� QmR� SDVVD� GH� YHQHQR� VH� IRU� SULYDGR� GD�
IRUoD�OLEHUWDGRUD�GD�UHIOH[mR (MORIN, 2002: 21). 
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  Esta reflexão é extremamente relevante, porque às vezes 

temos a impressão que muitos trabalhos são desenvolvidos sem o aspecto 

reflexivo posto na citação acima e a ausência da aplicabilidade e do benefício ao 

ser humano, faz com que estes trabalhos sejam somente, a tradução da ciência 

pela ciência. Há também o desenvolvimento de conhecimentos científicos visando 

exclusivamente beneficiar o sistema capitalista dominante, sem defender a 

humanidade, muitas vezes até ocorre o contrário. 

Os diversos trabalhos, em muitos pontos antagônicos, de Popper, 

Kuhn, Lakatos, Feyerabend, entre outros, têm como traço comum a demonstração 

de que as teorias científicas, como LFHEHUJV, têm uma enorme parte imersa não 

científica, mas indispensável ao desenvolvimento da ciência (MORIN, 2002:21).  

Todos estes autores questionam a ciência e até que ponto ela pode ser 

confiável. Apesar destes questionamentos, eles apontam para as questões 

relativas a utilização dos resultados, ou a falta de controle dos mesmos. Enfim, a 

ciência não é considerada nem boa nem má por estes estudiosos, de acordo com 

as opiniões descritas ela é necessária. Entretanto, mais importante do que a 

ciência é o que se faz com seu produto, assim como a preocupação com a 

ausência de reflexão sobre o conhecimento produzido.  

Trataremos a seguir da abordagem metodológica, fazendo um desenho 

do nosso trabalho a partir da descrição de alguns autores sobre o assunto. �
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���$ERUGDJHP�PHWRGROyJLFD�
�

Faremos neste tópico a narrativa de algumas abordagens 

metodológicas, todavia, nosso objetivo é enfatizar as empregadas no trabalho, 

para compreender melhor o fenômeno estudado.  

Para analisar os fatos do ponto de vista empírico e para confrontar a 

visão teórica com os dados de realidade, Gil (2002:43) propõe traçar um modelo 

conceitual e operativo da pesquisa. Seria o ³dHOLQHDPHQWR´ ou ³GHVHQKR´ da 

pesquisa, expressando a idéia de modelo, sinopse ou plano. O delineamento 

refere-se ao planejamento da pesquisa, envolvendo a diagramação, a análise e a 

interpretação de coleta de dados. O delineamento expressa em linhas gerais o 

desenvolvimento da pesquisa, dando ênfase aos procedimentos técnicos de coleta 

e análise de dados, sendo possível, por conseguinte, classificar as pesquisas de 

acordo com seu delineamento.  

De acordo com Lakatos (1992:106) o método de abordagem 

metodológica pode englobar: o PpWRGR� LQGXWLYR; o PpWRGR� GHGXWLYR; PpWRGR�
KLSRWpWLFR�GHGXWLYR; PpWRGR� GLDOpWLFR. Nosso trabalho fica classificado como 

PpWRGR� LQGXWLYR, porque ocorre uma conexão ascendente, ou seja, as 

constatações mais particulares crescem para as leis e teorias.  

Gil (2002:43) define dois grandes grupos de delineamento: os 

chamados fontes de ³SDSHO´ e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. 

No primeiro grupo estão a SHVTXLVD� ELEOLRJUiILFD e a SHVTXLVD� GRFXPHQWDO. No 
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segundo, estão: a SHVTXLVD� H[SHULPHQWDO; a pesquisa H[�SRVW� IDFWR; o 

OHYDQWDPHQWR e o HVWXGR�GH�FDVR. 

Faremos inicialmente a descrição da pesquisa bibliográfica e depois a 

pesquisa experimental adotada. Por fim, descreveremos as fontes documentais e 

a origem da extração deste material 

Segundo Almeida Júnior (1994:99-101) a SHVTXLVD� ELEOLRJUiILFD é a 

atividade de localização e consulta de fontes diversas de informações escritas, 

para coletar dados gerais e específicos a respeito de um determinado tema. A 

SHVTXLVD� ELEOLRJUiILFD é realizada através da compilação de dados, após sua 

identificação, escritos em livros, artigos de revistas especializadas, publicações de 

órgãos oficiais, etc., antecedendo, portanto, qualquer trabalho de pesquisa e ao 

tempo em que faz parte do mesmo (PÁDUA, 1994:154).  

Este trabalho buscou fazer uma extensa pesquisa bibliográfica, através 

de informações e dados em artigos científicos publicados em revistas indexadas, 

literatura em livros texto, teses e publicações oficiais das instituições de ensino e 

dos conselhos de classe, especificamente da área médica e do ensino médico. 

Este material serviu para escrevermos os capítulos de 1 a 5, que compreendem a 

matriz teórica do trabalho. Todas as fontes utilizadas estão referendadas no 

capítulo de referências.   

Pesquisamos também em bases de dados via Internet através do 

LILACS – &LrQFLDV� GD� VD~GH. Base produzida pelas instituições que integram o 

Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde e do 

MEDLINE – Base de dados de literatura internacional produzida pela 1DWLRQDO�
/LEUDU\� RI� 0HGLFLQH (NLM), que reúne referências bibliográficas e resumos de 
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revistas biomédicas publicadas nos Estados Unidos e em 70 outros paises, desde 

1996, cobrindo as áreas de Medicina, enfermagem, odontologia, etc.  

Tentamos fazer um recorte a partir dos últimos dez anos, ou seja, de 

1994 a 2004, entretanto, de posse de alguns artigos tomamos conhecimento de 

referências importantes e por isto, muitas também foram pesquisadas e 

estudadas. Nossa busca foi através das seguintes palavras-chave: Ética Médica, 

ensino de Ética Médica, ensino médico no Brasil, Bioética e códigos de Ética 

Médica. 

Pádua (1994:153) descreve que o início da pesquisa, propriamente dito, 

ocorre com a busca exaustiva de dados, podendo-se recorrer aos tipos de 

pesquisa mais adequada ao tratamento científico do tema escolhido. A coleta de 

dados pode ser realizada através de alguns recursos metodológicos como os 

descritos a seguir: pesquisa experimental; pesquisa bibliográfica; pesquisa 

documental; entrevistas; questionários e formulários; observação sistemática; 

estudo de caso e relatórios de estágio. 

Segundo Pádua (1994:153), de um modo geral, nos trabalhos 

acadêmicos são utilizados mais de um recurso ou abordagem metodológica. No 

caso em tela, isto se confirma através da utilização da combinação de diversos 

instrumentos auxiliares de pesquisa. Empregamos a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental, entrevistas e questionários para respondermos às questões 

norteadoras do trabalho. Daremos mais ênfase a descrição destes instrumentos, 

visto que por óbvio dizem respeito ao que pretendemos estudar. 

De acordo com Gil (2002:41-3) as pesquisas podem ser classificadas 

de acordo com seus objetivos, podendo ser pesquisas exploratórias, descritivas ou 
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explicativas. A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial à descrição das 

características de uma determinada população ou fenômeno. Estuda as 

características de um determinado grupo (GIL, 2002:42). 

De acordo com a classificação proposta por Gil (2002:41-3) a pesquisa 

aqui indicada pode ser classificada como sendo de caráter descritivo, porque 

descreve as características da população estudada.  

Portanto, nosso trabalho está concentrado numa dissertação 

acadêmica utilizando uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, um 

levantamento através da utilização de entrevistas semi-estruturadas com a 

participação dos docentes envolvidos no ensino de Ética Médica das EM de 

Salvador-Bahia, e por fim, de uma pesquisa de campo através do levantamento e 

utilizando a aplicação de um questionário aos discentes das duas EM de Salvador-

Bahia.  

A seguir, faremos a descrição da localização geográfica das EM 

estudadas e da coleta de dados da pesquisa de campo. 

 

�
��� /RFDO�

 

Neste tópico vamos delinear onde se desenvolveu o estudo acadêmico 

ora descrito. As EM que fazem parte do levantamento, estão localizadas na cidade 

de Salvador, capital da Bahia. A Bahia por sua vez está localizada na região 

nordeste do Brasil. 
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As duas EM avaliadas são: a Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB) 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), instituição pública que disponibiliza 

oitenta vagas no curso de Medicina por semestre; e a Escola Bahiana de Medicina 

e Saúde Pública (EBMSP), entidade privada, cuja mantenedora é a Fundação 

Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) e oferece cem vagas, 

também semestralmente.  

Esta disciplina é oferecida, atualmente, no 1º semestre na FAMEB-

UFBA e no 2º semestre da EBMSP-FBDC e faz parte da grade curricular 

obrigatória, com conteúdo programático específico. Na primeira recebe o nome de 

Deontologia e Diceologia Médica, com carga horária de 51 (cinqüenta e uma) 

horas e na EBMSP é denominada de Ética Médica e Bioética, com 30 (trinta) 

horas também obrigatórias.  

Todos os estudantes pesquisados neste trabalho já cursaram a 

Disciplina de Ética Médica nos semestres iniciais do curso, após as 

transformações metodológicas inseridas no currículo a partir do ano de 2000 na 

UFBA e 2001 na EBMSP.  

As entrevistas dos docentes, professores da Disciplina de Ética Médica 

e dos diretores foram realizadas nas EM, em consultórios e no Conselho Regional 

de Medicina da Bahia (CREMEB).  

Trataremos a seguir das fontes documentais, outro dado importante que 

complementa nossa pesquisa, trazendo informações da ordem histórica e da 

criação do curso e das EM. Estas fontes também integram parte da pesquisa com 

o objetivo de delinearmos a história das Faculdades de Medicina da Bahia, 

principalmente relativa a Disciplina de Ética Médica. 
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��� )RQWHV�GRFXPHQWDLV�
 

Neste item faremos a descrição das fontes documentais utilizadas para 

a elucidação e contextualização da Disciplina de Ética Médica e das EM 

trabalhadas. Acreditamos que estas fontes podem fazer a história da disciplina 

através de um recorte desde seu aparecimento na grade curricular até os dias 

atuais. 

As fontes documentais ou ³GH�SDSHO´ como foram denominadas por Gil 

(2002:44-5) podem se originar nas SHVTXLVDV� GRFXPHQWDLV e nas SHVTXLVDV�
ELEOLRJUiILFDV. A pesquisa bibliografia já foi descrita anteriormente, trataremos 

agora da pesquisa documental. A “SHVTXLVD�GRFXPHQWDO´ é realizada a partir de 

documentos cientificamente autênticos e são as chamadas fontes primárias. Têm 

sido utilizados de forma ampla nas ciências sociais e em investigações históricas, 

com o objetivo de descrever e comparar fatos sociais, estabelecendo suas 

características ou tendências. As fontes secundárias são compostas de dados 

estatísticos elaborados por institutos especializados e considerados confiáveis 

para a realização da pesquisa (PÁDUA, 1994:154). Nosso trabalho analisou 

somente as fontes primárias descritas na literatura. 

 De acordo com o material citado, achamos pertinente traçar a origem 

da disciplina nas EM brasileiras e como a mesma evoluiu dentro das duas EM 

estudadas, desde a criação das mesmas até a atualidade. As fontes documentais 

utilizadas foram os programas do curso médico, a data de fundação das EM e a 

data de seu reconhecimento através dos decretos que as instituíram e que as 
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reconheceu, além dos programas, cronogramas, atas do colegiado de graduação, 

ementas, etc. Esta documentação faz parte do acervo da instituição e através de 

uma carta (Apêndice D) solicitamos a permissão para acessar este material. Vale 

ressaltar que poderíamos ter feito uma pesquisa documental mais ampla, 

entretanto, preferimos nos conter somente as questões referentes à Disciplina de 

Ética Médica, sua criação e seu contexto, vez que é deste tema que trata o nosso 

estudo. Todo o material foi analisado para poder traçar o perfil atual da disciplina, 

dentro das EM de Salvador, Bahia, para posteriormente podermos propor 

mudanças curriculares se as mesmas forem pertinentes e conseqüentemente, 

resignificar este ensino. 

Fizemos uma pesquisa na biblioteca da antiga Faculdade de Medicina 

do Terreiro de Jesus, da EM pública e encontramos farto material para a pesquisa 

histórica. Buscamos também as Atas da Congregação no bairro do Canela. Na EM 

privada,  pesquisamos os documentos de criação e reconhecimento, assim como 

todo o material relativo aos programas e currículo, que foi colhido da secretaria da 

mesma no Campus de Nazaré. 

Em relação à EM pública toda a descrição de sua fundação está contida na 

pesquisa bibliográfica, assim como a referencia da Disciplina de Ética Médica 

como parte da Disciplina de Medicina Legal. Pesquisamos no Colegiado de 

Graduação, localizado no bairro do Canela, na cidade de Salvador, Bahia, as 

informações relativas a separação da disciplina e encontramos a proposta do novo 

currículo de graduação para o curo de Medicina, processo nº 23066.070829/91-

20, que foi aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação através parecer 

nº514/91, em Sessão realizada em 23/04/1991. A disciplina MED126-Medicina 
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Legal e Deontologia Médica, até então, oferecida no 7º semestre com 90h e 03 

créditos foi desmembrada em: 

 

• MED-208-Deontologia e Diceologia Médica I, com 45h e 03 

créditos - Oferecida no 1º semestre; 

• MED-218-Medicina Legal I-A, com 75h e 03 créditos - Oferecida 

no 8º semestre; 

 

A resolução nº 05/03 do CONSEPE – Conselho do Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal da Bahia, instituiu que o semestre a partir de 

2004.1, passaria de 15 para 17 semanas. Alterando a carga horária das disciplinas 

acima referidas extinguindo a creditação: 

 

• Deontologia e Diceologia Médica, para 51h. 

• Medicina Legal I-A, para 85h  

 

Finalizamos a análise documental da EM pública descrevendo que 

desde a criação da disciplina em 1812, a Disciplina de Ética Médica estava contida 

na Disciplina de Medicina Legal até 1991, quando se desmembrou e obteve status 

de disciplina independente. 

Quanto a EM privada pesquisamos que sua criação data do ano de 

1952. O reconhecimento foi em 1958, através do Decreto nº 43.559, publicado no 

DOU em 23 de abril de 1958.  
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Através dos programas curriculares, pesquisamos que a Disciplina de 

Ética Médica também estava inserida na Disciplina de Medicina Legal. Como esta 

disciplina inicialmente estava no último ano do curso, ou seja, no 6º ano, a mesma 

não consta da grade curricular desde 1952 até 1958, quando a primeira turma 

atingiu o 6º ano. Então, de 1958 a 1976 a Disciplina chamava-se Medicina Legal e 

contava com 120 horas. Inicialmente, de 1958 a 1963, ela encontrava-se no 6º 

ano e de 1964 a 1976 passou a fazer parte do 5º ano. A partir de 1977, até 1984 a 

Disciplina tomou o nome de Medicina Legal e Deontologia, ainda com 120 horas e 

permaneceu no 5º ano. De 1985 a 1999, passou a fazer parte do currículo do 4º 

ano e passou para 60 horas, contudo, manteve a mesma denominação. Em 1995 

ainda estava mantida na grade curricular da forma descrita acima. Entretanto, os 

calouros deste ano em diante já cursaram a nova Disciplina de Ética Médica, no 1º 

ano do curso, que inicialmente teve uma carga horária de 15 horas, se mantendo 

desta forma até 1999. 

A partir do ano 2000, a Disciplina passou a chamar-se Ética Médica e 

Bioética e teve sua carga horária ampliada para 30 horas e ficou mantida ainda no 

1º ano. No ano de 2002, a EM privada decidiu fazer o vestibular em dois 

momentos, permitindo a entrada de 100 alunos no início do ano e 100 alunos no 

meio do ano. A partir de então, a disciplina passou a ser ensinada no 2º semestre 

do currículo e se mantém assim até agora. 

A ementa e os objetivos dos dois cursos são semelhantes e contém o 

seguinte conteúdo: O curso de Ética Médica e Bioética pretende transmitir aos 

alunos conhecimentos básicos a respeito do Código de Ética Médica e de temas 

de Bioética. Através dos debates e apresentações se pretende estimular a 
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reflexão e o pensamento crítico dos educandos. As atividades educativas visam o 

crescimento pessoal do aluno nas habilidades relativas a atitudes e do saber ser. 

O médico é um profissional cujo comportamento ético é exigido pela sociedade e 

portanto, precisa ter e manter um compromisso social. O curso tem como objetivo 

formar médicos que sejam profissionais críticos e éticos, conscientes da 

problemática humana e social.  

Como objetivos podemos observar:  

• Orientar o estudante de Medicina a respeito dos direitos e dos 

deveres do médico e do estudante de Medicina no exercício 

profissional, com base no Código de Ética Médica, nas 

Resoluções do CFM e em conformidade com os Códigos Civil e 

Penal Brasileiros; 

• Sensibilizar e conscientizar os estudantes buscando agregar 

valores importantes para a prática médica e para a vida 

profissional. 

 

Conteúdo programático disposto na ementa da Disciplina de Ética Médica, 

consta a seguinte programação: Código de Ética Médica; Código de Ética do 

Estudante de Medicina; Princípios fundamentais da Bioética: Autonomia, justiça, 

beneficência e não maleficência; A sacralidade e a dignidade da vida; O médico e 

o estudante de Medicina diante da morte e do morrer; Eutanásia, ortotanásia x 

distanásia e obstinação terapêutica; O projeto Genoma e a clonagem humana; A 

reprodução assistida e o aborto; Aspectos éticos nas novas epidemias (AIDS, 

SARS); Prontuário eletrônico e os aspectos éticos das novas tecnologias utilizadas 
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na área médica; Particularidades éticas da dependência química entre médicos e 

estudantes de Medicina; O ato médico e seus aspectos éticos e legais; O 

acadêmico de Medicina e o ensino de Ética Médica e da Bioética; 

    Salientamos que anteriormente, quando a disciplina ainda não era 

independente os únicos assuntos trabalhos eram relativos à responsabilidade 

profissional e ao segredo médico. Dentro da responsabilidade, se estudava a 

imprudência, a imperícia e a negligência a luz dos Códigos Civil e Penal 

Brasileiros. Estes temas eram os mesmos nas duas EM, visto que os docentes 

titulares eram os mesmos. 

Neste estudo objetivamos somente analisar os assuntos relacionados à 

Disciplina de Ética Médica, porque nosso interesse era contextualizar e historiar a 

sua evolução, desde a criação das EM que fizeram parte do nosso trabalho, até os 

dias de hoje. Desta maneira, justificamos não termos pesquisado outros 

documentos das EM que apesar de serem importantes não estão entrelaçados ao 

nosso trabalho. 

A seguir trataremos da população estudada, de acordo com a 

classificação metodológica descrita pelos autores referendados anteriormente. 

�
�
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Faremos neste item a descrição da população estudada na pesquisa ou 

levantamento, que são os atores sociais (professores, diretores, e alunos da 
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graduação)�envolvidos com o ensino-aprendizagem da Disciplina de Ética Médica, 

das EM citadas.�
A população compreende a escolha do grupo que se pretende estudar, 

que fazem parte do trabalho. A população posteriormente vai ser limitada através 

da amostra, que trataremos no próximo tópico. 

O levantamento foi realizado tendo como base a população discente e 

docente das EM de Salvador - Bahia. A população discente foi composta por 

acadêmicos de Medicina, matriculados na EM pública e na EM privada.  

Escolhemos os alunos que já tinham concluído o curso de Ética Médica 

para nossa pesquisa, porque os mesmos tinham condições de apontarem suas 

falhas, assim como seus acertos. 

A escolha dos docentes (professores da Disciplina de Ética Médica e 

diretores das EM) foi justificada pela crença de serem os mesmos conhecedores 

do assunto e de suas dificuldades, podendo contribuir com a descrição do trabalho 

e com sugestões para a evolução e crescimento do mesmo.  

No próximo tema trataremos escolha da amostra do grupo pesquisado e 

quais foram os critérios desta escolha. 

 

 

��� $PRVWUD�
�
Faremos neste trecho a descrição da amostra, fazendo a nomeação e 

sua justificação.   
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A amostra refere-se ao número de pessoas selecionadas para 

responder a pesquisa. De um modo geral, os levantamentos abrangem universos 

muito grandes de elementos, dificultando considerá-los na sua totalidade. Por esta 

razão, com freqüência se trabalha com uma amostra, ou seja, com uma pequena 

parte dos elementos que compõe o universo dos pesquisados (GIL, 2002:121). 

As amostragens nos levantamentos sociais podem assumir diversas 

formas, sendo as mais comuns: DPRVWUDJHP� DOHDWyULD� VLPSOHV�� DPRVWUDJHP�
VLVWHPiWLFD�� DPRVWUDJHP� HVWUDWLILFDGD�� DPRVWUDJHP� SRU� FRQJORPHUDGRV� e�
DPRVWUDJHP�SRU�FRWDV�(GIL, 2002:121-23)���

Nosso trabalho de levantamento priorizou a escolha da DPRVWUD�
HVWUDWLILFDGD que consiste na seleção de uma amostra de cada subgrupo da 

população considerada. O fundamento para delimitar os subgrupos ou estratos 

pode ser pelas propriedades como sexo, idade, etc (GIL, 2002:122-23). A seleção 

da amostra dos professores (100%, exceto a pesquisadora) ocorreu em 

conseqüência dos mesmos se agruparem na mesma atividade, 

conseqüentemente conhecedores da problemática e dos diretores das EM, porque 

também  estão entranhados no assunto.  

A seleção da amostra dos alunos teve como base os estudantes de 

Medicina que já tinha cursado a Disciplina de Ética Médica, nos três semestres 

anteriores (segundo, terceiro e quarto semestres) na data do levantamento (2003), 

através da aplicação de um questionário. Na EM privada fomos obrigados a aferir 

um semestre a mais que na EM pública (terceiro, quarto, quinto e sexto 

semestres), porque no ano de 2001 a EM passou por processo de transição do 

sistema anual para o sistema semestral de organização da grade curricular e o 
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vestibular foi anual e não semestral, como ocorreu em 2002 em diante. Portanto, 

haviam dois grupos que cursaram na mesma época, não sendo possível a 

desvinculação entre o quinto e o sexto semestre. Desse modo, ficamos com as 

seguintes amostras: 

 

• 8)%$ – 2002.2 (80 alunos); 2002.1 (80 alunos); 2001.2 (80 alunos); 

• (%063 – 2002.2 (100 alunos); 2002.1 (100 alunos); 2001 (200 alunos); 

 

Ou seja, a amostra do levantamento foi definida como a totalidade dos 

alunos matriculados no segundo, terceiro e quarto semestres da graduação de 

Medicina da EM pública e no terceiro, quarto, quinto e sexto semestres da EM 

privada, no ano de 2003, quando foi aplicado o questionário.  

Veremos a seguir os instrumentos de coleta utilizados no estudo proposto, 

dentro dos fundamentos teóricos descritos e compatíveis com a amostra, a 

população e o delineamento, assim como, com da abordagem metodológica. 

 

  

��� ,QVWUXPHQWRV�GH�FROHWD�
�

Os instrumentos de coleta utilizados no trabalho serão analisados neste 

tópico através de matrizes teóricas que possibilitem fundamentar nossa escolha 

pelos utensílios utilizados. Optamos pelo emprego de um levantamento através de 
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entrevistas semi-estruturadas e questionários, além das fontes documentais e 

bibliográficas já anteriormente descritas. 

Decidimos pela realização de um levantamento, como já foi descrito 

anteriormente e para isto é necessitamos construir os instrumentos de coleta de 

dados. Os instrumento mais usuais são: os questionários, os formulários e as 

entrevistas. De acordo com Gil (2002:115-16) o questionário é um conjunto de 

questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. A elaboração de um 

questionário consiste em traduzir os objetivos da pesquisa em itens bem redigidos. 

Elaboramos um questionário de acordo com os itens que se pretendia buscar nos 

objetivo do trabalho, fazendo a correlação entre os mesmos.  

Buscamos realizar questões fechadas, relacionadas ao problema 

proposto, de forma clara, concreta e precisa. Elaboramos perguntas que 

possibilitassem uma única interpretação e sem sugerir respostas. O número de 

perguntas foi limitado (20) e iniciamos com as perguntas mais simples e 

finalizamos com as mais complexas (GIL, 2002:116-17; PÁDUA, 1994:155). 

Escolhemos o questionário como parte do nosso levantamento, porque 

é o elemento de pesquisa mais adequado à avaliação quantitativa. Deste modo, o 

questionário foi composto de perguntas fechadas e padronizadas, porque são 

mais fáceis de tabular e codificar. Procuramos padronizar o cabeçalho com dados 

que identificassem o informante como: sexo; idade; estado civil; semestre e 

faculdade, contudo, mantendo o anonimato dos pesquisados (PÁDUA, 1994:156). 

Outro instrumento adotado no estudo foi a entrevista, porque 

possibilitaria a análise de dados qualitativos. 
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Pádua (1994:154-5) relata que as entrevistas constituem numa técnica 

alternativa para se coletar dados não-documentais sobre um determinado assunto 

ou tema. Existem algumas técnicas de entrevistas que podem ser adotadas: 

entrevista informal; entrevista formal; entrevista de livre-narrativa; entrevista de 

grupo; etc. 

Adotamos a entrevista informal, porque somente requer um roteiro 

inicial, mas não exige um controle rígido nas respostas, ao contrário, o objetivo 

desta coleta é justamente ampliar o conhecimento sobre o tema (PÁDUA, 

1994:154). Assim sendo, o entrevistado fica com mais liberdade para expor seu 

pensamento, suas percepções e descrever suas ações, inclusive com tempo livre 

para responder às questões propostas. 

Pádua (1994:155) sugere ainda que para ampliar a segurança e a 

fidelidade das entrevistas, as mesmas devem ser gravadas e posteriormente 

transcritas, devendo, inclusive, ter o devido consentimento dos entrevistados.  

Adotamos esta sugestão para podermos obter mais fidedignidade as informações 

colhidas durante as entrevistas.  

Ainda na elaboração do roteiro da entrevista, Pádua (1994:155) 

recomenda que as entrevistas devem ser marcadas com antecedência e com 

horários e locais pré-estabelecidos. Seguimos esta orientação da literatura e todas 

as entrevistas da pesquisa foram marcadas com data, local e horário pré-

estabelecidos pelos entrevistados e  com antecedência mínima de uma semana. 

Segundo Thiollent (1980:35) há vários tipos de entrevistas: entrevista 

dirigida ou padronizada, entrevista semi-estruturada; entrevista centrada; 

entrevista não diretiva ou entrevista aprofundada; entrevista clínica. 
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Nosso trabalho adotou a entrevista semi-estruturada sugerida por 

Thiollent (1980:35), que seria aplicada a partir de um pequeno número de 

perguntas abertas, porém, tentamos encaminhar os entrevistados para 

responderem as perguntas do roteiro, evitando devaneios ou desvios para outros 

temas.  

O questionário foi elaborado pela pesquisadora com o auxílio dos 

estudantes da ACADEMÉTICA (ATHANAZIO, 2004) e revisto pelo orientador. E o 

roteiro das entrevistas foi elaborado pela pesquisadora e revisto pelo orientador. 

Outra pesquisa obrigatória no levantamento dos dados é o pré teste. O 

pré-teste é o instrumento qualificado para validar o levantamento, seja de 

questionários ou de entrevistas. Ele é centrado na avaliação dos instrumentos, 

visando garantir que meçam exatamente o que pretendem medir (GIL, 2002:119-

20).  

Para o pré-teste das entrevistas, selecionamos professores de outras 

disciplinas das EM, porém, também relacionados com o estudo de Ética Médica 

através dos conselhos de classe. Buscamos identificar se houve dificuldade de 

entendimento e se as perguntas provocaram constrangimento ou se foram 

confusas. Foram realizadas pequenas correções que não merecem serem 

descritas.  

O pré-teste dos questionários foi realizado com os acadêmicos de 

Medicina pertencentes ao grupo de pesquisa que colaborou com a aplicação dos 

mesmos e que também já cursaram a Disciplina de Ética Médica, estudantes da 

ACADEMÉTICA (ATHANAZIO, 2004). Fizemos a contagem do tempo despendido 

para responder ao questionário e analisamos as respostas. Averiguamos se todas 
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as perguntas foram respondidas, se houve dificuldade no entendimento e se 

houve inadequação do instrumento de coleta. Da mesma forma que as 

entrevistas, as correções realizadas após a aplicação do pré-teste, não merecem 

descrição.  

Para finalizar este assunto podemos informar que nossa escolha pelos 

instrumentos de coleta se deu pelo levantamento de dados, através da utilização 

de questionários e entrevistas. Esta decisão foi de acordo com as leituras sobre o 

tema e porque acreditamos que estes instrumentos possibilitaram a busca de 

informações tanto dos dados quantitativos, como dos dados qualitativos para 

descreverem o trabalho que estamos desenvolvendo. A seguir trataremos dos 

procedimentos de coleta, para posteriormente finalizarmos com o tratamento de 

dados e limites do estudo.  

 

 

��� 3URFHGLPHQWRV�GH�FROHWD�
 

Faremos neste item a descrição dos procedimentos de coleta utilizados 

no trabalho que estamos expondo. Conformo dito anteriormente utilizamos um 

questionário para a pesquisa com os discentes e uma entrevista semi-estruturada 

com os docentes das EM estudadas. 

Para o levantamento de dados utilizou-se um questionário (Apêndice C) 

contendo uma apresentação com esclarecimentos sobre o mesmo e sobre os 

objetivos da pesquisa que estavam descritos deste modo: ³HVWH�WUDEDOKR�SUHWHQGH�
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DYDOLDU�D�'LVFLSOLQD�GH�eWLFD�0pGLFD�QDV�(0�GH�6DOYDGRU�%DKLD�H�XWLOL]DGR�FRPR�
SURFHGLPHQWR� GH� SHVTXLVD� SDUD� D� 'LVVHUWDomR� GH� 0HVWUDGR� GD� )DFXOGDGH� GH�
(GXFDomR�GD�8)%$��GD�PHVWUDQGD�1HG\�0DULD�%UDQFR�&HUTXHLUD�1HYHV�H�VRE�D�
RULHQWDomR� GR� 3URI�� 'U�� 5RELQVRQ� 7HQyULR´�  Deixamos um espaço para a 

caracterização do entrevistado (sexo, idade, semestre, faculdade) e a seguir 

estavam dispostas às questões objetivas de múltipla escolha e uma questão 

aberta solicitando sugestões. Esta última questão visava também uma avaliação 

qualitativa dos alunos.  

O questionário continha vinte questões que abordavam os seguintes 

temas: 

a) Aceitação da metodologia utilizada no curso; 

b) Temas relevantes em Ética Médica e que, portanto, necessitaria 

de uma maior discussão; 

c) Opinião dos alunos em relação aos professores; 

d) Importância e função dos monitores durante as aulas; 

e) Avaliação do curso e seu conteúdo programático. 

 

Além dos esclarecimentos acompanhou o questionário um documento 

com o consentimento livre e esclarecido dos pesquisados (Apêndice A), 

ressaltando que seriam salvaguardados sua identificação, ou seja, seria 

preservado seu anonimato.    

O questionário foi entregue e recolhido logo após o preenchimento, por 

alunos integrantes da ACADEMÉTICA (ATHANAZIO, 2004), grupo de pesquisa de 

acadêmicos de Medicina da UFBA e da EBMSP, interessados voluntariamente no 
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estudo e ensino de Ética Médica e Bioética, em horário de aula cedido por um 

professor de cada semestre e em aulas que contavam com a presença da 

totalidade dos estudantes do semestre.  

 Além de pesquisa com a utilização do questionário, realizamos algumas 

entrevistas (Apêndice C) semi-estruturadas e gravadas, dirigidas aos atores 

sociais envolvidos com o ensino de Ética Médica, professores da disciplina e 

diretores das EM estudadas, que de alguma maneira, auxiliaram na transformação 

do ensino e seu alcance em diversos níveis e segmentos das EM.  

 O roteiro da entrevista adotou a linha sugerida pelos autores 

referendados e contém uma apresentação e identificação (nome, cargo, 

faculdade), além do consentimento (Apêndice A) livre e esclarecido do 

entrevistado. As questões argüidas referem-se à Disciplina de Ética Médica e 

foram articuladas, na sua totalidade, com os objetivos específicos expostos 

anteriormente (relevância, conteúdo programático, abordagem metodológica, 

métodos avaliativos, etc. As entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas na sua íntegra. Em seguida selecionamos trechos que consideramos 

relevantes, porque traziam a essência da idéia do entrevistado e somente estes 

fragmentos foram perpassados para o trabalho. Um dos entrevistados encontrava-

se no exterior no período da realização das entrevistas e para aplicá-la, utilizamos 

o auxílio do 0HVVHQJHU que é uma forma de comunicação via ,QWHUQHW� Esta 

entrevista foi salva no programa :RUG�do�:LQGRZV�;3 e depois teve o mesmo 

tratamento dado as demais.   

A seguir vamos tentar descrever o tratamento realizado com os dados 

pesquisados através dos questionários e entrevistas. 
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��� 7UDWDPHQWR�GH�GDGRV�
�
Este tópico vai tratar da análise dos dados colhidos através dos 

instrumentos de coleta anteriormente descritos. Fizemos a codificação das 

respostar, tabulação dos dados e cálculos estatísticos  de acordo com Gil 

(2002:125). Posteriormente, no capítulo referente a apresentação dos resultados, 

faremos a interpretação destas informações, através da ligação entre os 

resultados obtidos com outros já conhecidos, derivados de teorias ou de estudos.   

Os resultados deste estudo foram analisados com o auxílio do programa 

de análise estatística Statiscal Package for Social Sciences (SPSS), versão 10.0 

para Windows, que computou todos os questionários, exceto aqueles respondidos 

de forma incorreta ou incompleta. A discussão e os resultados foram avaliados de 

acordo com o direcionamento dos objetivos propostos, para posteriormente 

concluirmos o trabalho.   

As entrevistas foram gravadas e transcritas para o programa :RUG�do 

:LQGRZV� ;3. Posteriormente, fizemos a seleção dos discursos  aquilatando 

aquelas que expressavam de forma mais clara o pensamento do entrevistado. 

A seguir vamos analisar os limites do estudo e descrever as possíveis 

causas para estas limitações, levando em conta que há questões já anteriormente 

esperadas e outras que apareceram no decorrer do trabalho. 

�
�
�
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��� /LPLWHV�GR�HVWXGR�
�

Neste tópico pretendemos analisar os limites do nosso estudo através 

de várias situações que normalmente podem limitar as pesquisas. Iniciaremos 

observando os problemas relacionados às pesquisas do tipo levantamento 

escolhido.   

Gil (2002:51-2) discorre que as principais limitações do levantamento é 

que faz uma fotografia de um determinado problema, congela um fato, sem indicar 

suas tendências ou possíveis mudanças. No caso em tela, o levantamento 

aplicado através dos questionários, não tem condições de avaliar as tendências ou 

mudanças da disciplina, portanto, se enquadra neste caso da literatura. 

Entretanto, acreditamos que as entrevistas podem suprir esta limitação, porque os 

docentes apontam sugestões para mudanças e melhorias no trabalho do ensino 

da disciplina.  

Ainda em relação aos questionários, tivemos o cuidado de limitar o 

número de questões para não se tornar demorado e enfadonho. O tempo de 

respostas foi entre 10 e 15 minutos (PÁDUA, 1994:155). 

As entrevistas podem ter limitações a depender da técnica adotada. Os 

entrevistados podem não dar as informações de modo preciso, assim como o 

entrevistador pode avaliar, julgar ou interpretar as informações de forma distorcida 

(PÁDUA, 1994:154). Procuramos evitar este tipo de viés apontado pelo autor, 

contudo, o olhar de quem pesquisa está sempre presente no trabalho e 
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acreditamos que é impossível afastá-lo, ou seja, a interpretação é realizada por 

quem pesquisa.   

Thiollent (1980:35) alerta para a captação do real ou leituras do real, 

como aspectos que podem interferir na qualidade dos dados por parte do 

informante. Este é outra limitação que, infelizmente, não temos como prevenir. 

Deste modo, a captação do real feita a partir de cada entrevistado está na sua 

subjetividade e é através desta leitura que buscamos as informações contidas no 

trabalho. Caso essa captação do real feita por eles estiver distante da realidade, 

teremos resultados condizentes com esta circunstância. Como entrevistamos seis 

docentes, acreditamos que isto distancia uma interpretação equivocada do real.  

   Nosso trabalho está limitado à cidade de Salvador. Sabemos que na 

Bahia existem mais duas EM, apesar de ainda não terem formado turmas de 

Medicina, devido ao pouco tempo de fundação. No Brasil existem hoje mais de 

100 EM (Gráfico 1, f. 132), conseqüentemente, nosso estudo fica limitado à região 

metropolitana de Salvador o que dificultaria a generalização de algumas 

conclusões. 

Outra limitação refere-se à amostra selecionada, porque só 

trabalhamos com os docentes e discentes da comunidade acadêmica, sem buscar 

dados ou informações relativos ao pensamento da sociedade como um todo. Esta 

seria uma possibilidade que no nosso entender seria de difícil execução, pelo fato 

de a sociedade leiga não ter informações a respeito do ensino da disciplina, por 

isto decidimos não incluir este tipo de análise no nosso estudo.  

Finalizamos a descrição do delineamento metodológico contemplando 

todas as etapas sugeridas pelo referencial teórico e buscando seguir as 
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determinações dos trabalhos científicos. Fizemos também uma análise do estudo 

através dos autores citados neste capítulo, para embasar a pesquisa. No próximo 

capítulo, faremos a descrição dos resultados. Inicialmente com a apresentação 

dos mesmos através de gráficos e tabelas, demonstrando os resultados 

quantitativos pesquisados no questionário e os qualitativos através da seleção dos 

discursos extraídos das entrevistas. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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5HVXOWDGRV�
�

Neste capítulo inicialmente faremos a apresentação dos resultados, 

tanto da avaliação quantitativa quanto da avaliação qualitativa, e posteriormente 

os mesmos serão discutidos na análise. Como já foi visto anteriormente os 

resultados da análise quantitativa foram obtidos através da aplicação de 

questionários aos discentes da EM de Salvador e os resultados da análise 

qualitativa foram obtidos através de entrevistas aos docentes da EM de Salvador. 

 

 

��� $SUHVHQWDomR�H�DQiOLVH�
�
Os resultados da avaliação quantitativa e qualitativa serão descritos 

neste tópico e a coleta já foi descrita anteriormente no capítulo relativo a 

população, amostra, instrumentos de coleta e procedimentos de coleta.  

A representação visual através de tabelas e gráficos facilita a 

compreensão dos resultados. Pádua (1994:160) sinaliza que a análise quantitativa 

deve sempre ser seguida da análise qualitativa, relacionando os pressupostos 

teóricos que orientaram a pesquisa, independente do tipo de instrumento que foi 

utilizado para a coleta de dados. 
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����� 5HVXOWDGRV�TXDQWLWDWLYRV��
Descreveremos a seguir os resultados da avaliação quantitativa, 

correspondente à aplicação dos questionários (Apêndice C) aos estudantes das 

EM de Salvador-Bahia. 

O total dos estudantes (Tabela 2) submetidos ao questionário foi de 408 

alunos, sendo 148 da EM pública e 261 da EM privada. O total de estudantes 

matriculados na EM pública por semestre é de 80 alunos e total de alunos 

matriculados em toda Faculdade de Medicina é de 960 alunos. Na EM privada  

são matriculados 100 alunos por semestre, portanto, o total de alunos 

matriculados é de 1200 alunos. Nossa amostra representa 18,8% do total de 

alunos matriculados nas duas EM. Em relação a EM pública a amostra representa 

15,4% do total de alunos matriculados e em relação a EM privada representa 

21,7% do total de alunos matriculados.  

 

7DEHOD��� Caracterização da amostra 

 ������������3~EOLFD� ������������3ULYDGD� ��������������7RWDO�
�
1~PHUR�GH�DOXQRV�

               

                148 

 

                261 

 

               409 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Em relação ao sexo, percebemos que a maioria dos estudantes é do 

sexo feminino. A amostra demonstrou que na EM pública 55,4% compõe o quadro 

de mulheres, enquanto 44,1% é o quadro masculino. Na EM privada mantém a 

mesma relação com 56,1% de mulheres, enquanto há 43,8% de homens. No total 
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da amostra observamos que 55,8% é composto por mulheres, enquanto 44,1% é 

composto por homens. Constatamos neste  resultado um número significativo de 

mulheres, bem maior que o número de homens na amostra estudada. Não cabem 

comentários sobre esta verificação, porque foge do escopo do nosso trabalho. 

�
*UiILFR��� Caracterização da amostra quanto ao sexo (em percentagens) 

 

 

 

 

 

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Em relação à idade dos discentes, notamos que a média de idade está 

em torno dos 20 anos, sendo: 20,3 na EM pública e 20,6 na EM privada. Apesar 

do resultado da EM privada ser discretamente maior, consideramos que a 

diferença é insignificante para gerar qualquer tipo de comentário ou conclusão. 

De acordo com o relatado anteriormente na caracterização da amostra, 

selecionamos os três últimos grupos que tinham cursado a disciplina. O primeiro 

tinha cursado há um semestre atrás, o segundo há dois semestres e o terceiro há 

três semestres. Portanto, na EM pública, trabalhamos com o segundo, terceiro e 

quarto semestres. Na EM privada deveríamos trabalhar com o terceiro, quarto e 
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3~EOLFD 3ULYDGD 7RWDO
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quinto semestres. No entanto, fomos obrigados a incluir o sexto semestre também, 

porque na época da entrada  destes alunos na EM privada, o vestibular foi anual e 

não semestral como os demais grupos. Este grupo correspondente à turma A e B, 

que se separavam por ordem alfabética e encontravam-se todos no terceiro ano, 

sem caracterização do semestre, entretanto, todos tinham cursado a disciplina no 

mesmo ano, 2001.  

Encontramos os seguintes resultados em relação ao semestre que 

estes alunos se encontravam (Tabela 3) na EM pública: 47,0% dos alunos 

pesquisados estavam cursando o segundo semestre, 33,3% o terceiro e 19,7% o 

quarto. Em relação à EM privada encontramos os seguintes resultados: 27,6% 

eram do terceiro semestre, 31,0% do quarto, 19,0% do quinto e 22,4% do sexto. 

Os alunos do segundo semestre da EM privada não foram pesquisados, porque é 

quanto o curso é lecionado e a seleção da amostra se deu somente para os três 

semestres subseqüentes a conclusão do curso. Os alunos do quinto semestre não 

foram pesquisados, porque durante um semestre, 2002.1, a disciplina de Ética 

Médica não foi oferecida devido à mudança do processo seletivo do vestibular, 

que passou de anual para semestral. 

7DEHOD��� Localização da amostra por semestre (em percentagens)  

6HPHVWUH� 3~EOLFD� 3ULYDGD�
6HJXQGR� 47,0 - 

7HUFHLUR� 33,3 27,6 

4XDUWR� 19,7 31,0 

4XLQWR� - - 

6H[WR� - 41,4 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 
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Em relação à localização da disciplina no primeiro ano do curso (Tabela 

4), 73,5% (108) dos estudantes da EM pública julgaram adequada a disciplina ser 

lecionada no primeiro ano, enquanto 26,5% consideram inadequada esta 

localização na grade curricular. Quanto a EM privada, observamos que 64,7% da 

amostra selecionada considerou adequada a localização, enquanto 35,4% 

considerou inadequada. No total, verificamos que 67,8% dos alunos pesquisados 

consideraram adequada e 32,2% consideraram inadequada a inserção da 

disciplina no primeiro ano do curso. 

 

7DEHOD��� Inserção da disciplina no primeiro ano da grade curricular (em percentagem) 
 

 3~EOLFD� 3ULYDGD� 7RWDO�
6LP� ����� ����� 67,8 

1mR� 26,5 35,4 32,2 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

A opinião dos alunos sobre a carga horária (Tabela 5, f. 228) foi a 

seguinte: (primeiro a EM pública e a seguir a EM privada): suficiente: 60,6% e 

66,2%; necessidade de mais tempo no semestre: 2,7% e 7,6%; necessidade de 

ampliar o ensino para outros semestres: 35,8% e 24,6%; não, sem sugestões de 

possibilidades: 2,0% e 1,5%. Cerca de 70% dos alunos consideraram suficiente a 

carga horária atribuída à disciplina, enquanto 28,7% apontaram a necessidade da 

disciplina ser ministrada em outros semestres para complementação do 

aprendizado.  
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7DEHOD��� Carga horária da Disciplina de Ética Médica (em percentagens) 

 ����������3~EOLFD� �����������3ULYDGD� ������������7RWDO�
�������������6LP� ��������������������� ��������������������               63,7 

�������������1mR���GHYHULD� WHU� PDLV�WHPSR�QR�VHPHVWUH�
                  

                 2,7 

 

                 7,6 

 

               5,8 

�������������1mR��GHYHULD� VHU� GDGD�HP� RXWURV�VHPHVWUHV�WDPEpP�

 

                35,8 

 

                24,6 

 

               28,7 

��������������1mR�                  2,0                  1,5                 1,7 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Quanto ao do número de professores (Tabela 6) compilamos os 

seguintes resultados: Na EM pública, 94,4% consideraram o número de 

professores adequado; 5,5% consideraram insuficiente. Na EM privada, 98,8% 

considerou adequada e 2,3% considerou insuficiente. No total, 96,5% 

consideraram suficiente o número de professores, enquanto 3,4% consideraram 

insuficiente. Vale ressaltar , que na época da pesquisa a EM pública contava com 

dois professores e a EM privada com três. Este número era o mesmo que havia 

quando estes grupos cursaram a disciplina. 

 

7DEHOD��� Quanto ao número de professores (em percentagens) 

��������1~PHUR��
��GH�SURIHVVRUHV�

����������3~EOLFD� ����������3ULYDGD�� ������������7RWDO�

�����������6LP� ������������������� �������������������� ��������������������
�����������1mR�                5,4                 0,7                 2,5 

 )RQWH� Pesquisa realizada pela autora 
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Em relação à capacitação dos professores (Gráfico 3) verificamos os 

seguintes resultados: Na EM pública 94,5% da amostra considerou os professores 

capacitados, enquanto 5,4% informou o contrário. Na EM privada, 99,2% 

considerou os professores qualificados, enquanto 0,7%, não considerou os 

professores capacitados. No total temos: 97,5% considerou os professores 

capacitados e 2,5% considerou o contrário.  

 

*UiILFR��� Capacitação dos professores de Ética Médica (em percentagens) 
 

 

 

 

   

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

A aceitação dos monitores (Tabela 7, f. 230) pelos alunos pesquisados 

foi a seguinte: na EM pública 87,0% da amostra considerou importante a presença 

dos monitores nas aulas e 12,9% não. Na EM privada, 33,0% considerou 

importante a presença do monitor, contra 66,9% não considerou importante. No 

total temos: 52,5% considerou importante e 47,4% não considerou importante a 

presença do monitor nas aulas da disciplina de Ética Médica. Importante ressaltar 
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que no período da aplicação dos questionários na EM privada não havia monitores 

na Disciplina de Ética Médica, o que provavelmente justifica estes resultados. 

 

7DEHOD��� Importância da presença do monitor nas aulas (em percentagens) 

 �����������3~EOLFD� �����������3ULYDGD� ������������7RWDO�
�������������6LP� ��������������������                33,0 ��������������������
�������������1mR�                12,9 ��������������������                47,4 

�
)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

  

                Ainda em relação aos monitores, questionamos sobre suas atividades e 

quais eram consideradas mais importantes (Gráfico 4, f. 231)  pelos estudantes 

pesquisados, sendo solicitado à marcação de duas respostas. Obtivemos os 

seguintes dados: Na EM pública, 57,2% considerou o auxílio nos seminários, 

42,7% considerou a organização da disciplina, 41,2% considerou o apoio 

extraclasse, 24,4% considerou a apresentação do Código de Ética dos Estudantes 

de Medicina, 2,2% considerou a participação nos debates. Em relação à EM 

privada, alcançamos estes resultados: 62,5% considerou o auxilio nos seminários, 

59,6% considerou o apoio extraclasse, 30,2% considerou a participação nos 

debates, 22,5% considerou a organização da disciplina, 12,5% considerou a 

apresentação do Código do Estudante de Medicina. Dentre as citadas, as que 

mais se destacaram por ordem de importância, foram auxílio na preparação dos 

seminários, apoio extraclasse e organização da disciplina. Vale ressaltar que 

neste período ainda não havia monitores na EM privada. 
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*UiILFR��� Atividades mais importantes realizadas pelos monitores (em percentagens) 

 

 

 

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Em relação à avaliação do curso (Tabela 8), encontramos as seguintes 

respostas: Na EM pública, 46,6% considerou o curso muito bom, 27,7% 

considerou bom, 12,9% considerou regular, 11,5% considerou excelente, 0,7% 

considerou péssimo e 0,7% considerou muito ruim. Ninguém avaliou com muito 

ruim. Na EM privada, 43,8% considerou bom, 33,0% considerou muito bom, 13,8% 

considerou regular, 7,7% considerou excelente, 1,1% considerou ruim e 0,3% 

considerou muito ruim. Ninguém avaliou o curso como péssimo. No total 

aquilatamos 75,8% entre bom e muito bom, 9,0% excelente,13,4% regular e 1,4% 

entre ruim, muito ruim e péssimo. 

7DEHOD��� Avaliação da Disciplina de Ética Médica (em percentagens) 

 3pVVLPR� 0XLWR�UXLP� 5XLP� 5HJXODU� %RP� 0XLWR�%RP� ([FHOHQWH�

3~EOLFD�
�

 
0,7 

 

 
0,7 

 

 
- 
 

 
12,9 

 

 
27,7 

 

 �����
 

 
11,5 

 

3ULYDGD�  
- 

 
0,3 

 
1,1 

 
13,8 

 �����
 

 
33,0 

 
7,7 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 
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Quanto à metodologia (Tabela 9) e atividades do curso os alunos 

avaliaram o seguinte: Na EM pública 33,8% considerou bom, 31,1% considerou 

muito bom, 19,6% considerou regular, 12,2% considerou excelente, 1,3% 

considerou ruim, 1,3% considerou péssimo e 0,7% considerou muito ruim. Na EM 

privada  43,8% considerou bom, 26,5% considerou muito bom, 17,7% considerou 

regular, 7,3% considerou excelente, 3% considerou ruim, 1,5% considerou muito 

ruim e nenhum aluno considerou péssima. 

 

7DEHOD��� Avaliação da metodologia do curso (em percentagens) 

 3pVVLPR� 0XLWR�
UXLP�

5XLP� 5HJXODU� %RP� 0XLWR�
%RP�

([FHOHQWH�

3~EOLFD�  
1,3 

 

 
0,7 

 

 
1,3 

 

 
19,6 

 

 �����
 

 
31,1 

 

 
12,2 

 
3ULYDGD�  

- 
 

1,5 
 

3,0 
 

17,7 
 �����  

26,5 
 

7,3 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Em relação à metodologia mais apropriada (Gráfico 5) para o ensino de 

Ética Médica, encontramos os seguintes resultados (primeiro a EM pública e a 

seguir a EM privada): seminários: 64,4% e 59,7%; aulas teóricas: 24,4% e 48,5%; 

filmes: 44,4% e 43,8%; discussão de caso: 83,0% e 88,0%; julgamento simulado: 

46,7% e 55,4%; dramatizações: 29,9% e 8,2%; entrevistas: 30,3% e 21,5%; 

reportagens: 29,9% e 22,7%; discussão em grupo: 37,0% e 37,3%; música: 5,9% 

e 3,0%; poesias: 1,5% e 2,1%. As discussões de casos e os seminários foram 
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apontados como as duas metodologias pedagógicas mais apropriadas para o 

ensino de Ética Médica. 

 

*UiILFR��� Metodologias mais apropriadas (em percentagens) 

 

 

 

 

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

Em relação ao conteúdo programático (Tabela 10) aquilatamos os 

seguintes resultados (EM pública; EM privada): regular: 10,2% e 10,4%; bom: 

41,8% e 41,4%; muito bom: 32,4% e 40,2%; excelente: 15,0% e 7,7%. Nenhum 

aluno considerou péssimo e ruim nas duas EM. Na EM pública também nenhum 

aluno considerou muito ruim e na EM privada somente 0,4% considerou muito 

ruim  

 

7DEHOD���� Conteúdo programático da Disciplina de Ética Médica (em percentagens) 
 

3pVVLPR� 0XLWR�UXLP� 5XLP� 5HJXODU� %RP� 0XLWR�%RP�
([FHOHQWH�

3~EOLFD�
- - 

    
      - 0,2 ���� 2,4 5,0 

3ULYDGD�
- 0,4 - 0,4 ���� 0,2 0,7 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 
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Quando perguntados se os assuntos referentes ao Código de Ética 

Médica foram bem debatidos durante as aulas, os pesquisados responderam da 

seguinte forma (EM pública; EM privada): sim: 84,8% e 80,8%; não: 15,2% e 

19,2% (Tabela 11). 

 

7DEHOD���� Quanto ao debate dos assuntos em sala de aula (em percentagens) 

 3~EOLFD� 3ULYDGD�
6LP� ����� �����
1mR� 15,2 19,2 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

                Em relação aos temas de Bioética, perguntamos se os alunos 

consideram importante a discussão durante o curso. Iniciando pela EM pública e 

depois a privada, obtivemos os resultados que se seguem: sim: 98,6% e 99,6%; 

não: 1,4% e 0,4% (Gráfico 6). 

 

*UiILFR��� Importância da discussão dos temas de Bioética no curso (em percentagens) 
 

 

 

 

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 
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Na pesquisa questionamos se o curso aborda esses temas de forma 

satisfatória e encontramos os seguintes resultados (EM pública; EM privada): 

completamente: 35,1% e 30,5%; parcialmente: 62,8% e 64,8%; não: 2,0% e 4,6% 

(Tabela 12). Sobre o ensino de Bioética, 98,6% afirmam ser importante a 

abordagem desta temática durante o curso é importante. 

 

7DEHOD�����Abordagem satisfatória dos temas de Bioética no curso (em percentagens) 
 
 3~EOLFD� 3ULYDGD�

���������FRPSOHWDPHQWH� 35,1 30,5 

�����������SDUFLDOPHQWH� ����� �����
QmR� 2,0 4,6 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

               Quanto aos temas considerados mais relevantes, descobrimos os 

seguintes resultados: EM pública: morte e morrer: 39,4% e 40,8%; doação de 

órgãos: 38,0% e 45,1%; eutanásia e distanasia: 51,8% e 59,6%; projeto genoma e 

clonagem: 10,9% e 10,1%; dignidade e sacralidade da vida: 45,3% e 21,9%; 

princípios gerais da Bioetica: 30,7% e 20,6%; aborto: 19,0% e 27,6%; 

dependência química entre médicos: 27,0% e 26,7%; reprodução assistida: 5,8% 

e 6,1%; Medicina alternativa: 0,7% e 11,8% (Gráfico 7). As diferenças encontradas 

entre as duas EM, pode ser pelo enfoque dado pelo grupo que apresentou o 

seminário.  
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*UiILFR��� Temas mais relevantes da Bioética (em percentagens) 

 

 

 

 

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Os três tópicos mais lembrados quando questionados quais desses 

temas deveriam ser debatidos durante o semestre letivo foram: eutanásia e 

distanásia, dignidade e sacralidade da vida, morte e morrer e doação de órgãos.  

Quanto à opinião dos alunos a respeito dos métodos avaliativos, 

encontramos o seguinte (EM pública; EM privada): bom: 35,6% e 40,5%; regular: 

26,7% e 27,4%; muito bom: 16,4% e 17,4%; excelente: 8,2% e 6,1%; ruim: 7,5% e 

5,0%; muito ruim: 3,4% e 1,9%; péssimo: 2,0% e 1,5% (Tabela 13). 

 

7DEHOD���� Opinião dos alunos quanto à avaliação (em percentagens) 

 3pVVLPR� 0XLWR�UXLP� 5XLP� 5HJXODU� %RP� 0XLWR�%RP�
([FHOHQWH�

3~EOLFD� 2,0 3,4 7,5 26,7 ����� 16,4 8,2 

3ULYDGD� 1,5 1,9 5,0 27,4 ����� 17,4 6,1 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 
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             Perguntamos aos pesquisados qual o método de avaliação que 

consideram ideal para o curso e recebemos as seguintes respostas (EM pública; 

EM privada): prova objetiva: 9,6% e 13,9%; prova por e-mail: 17,6% e 10,9%; 

seminários: 40,8% e 35,7%; prova subjetiva: 21,6% e 26,5%; trabalhos 

escritos/monografias: 6,4% e 10,4%; outros: 4,0% e 2,6% (Gráfico 8). Os 

estudantes consideraram a prova subjetiva e avaliação dos seminários como as 

formas mais adequadas para avaliação do aprendizado durante o curso. 

�
*UiILFR��� Método de avaliação ideal para o curso (em percentagens) 

 

 

 

 

 

 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Através de uma escala de 1 a 10, os alunos deveriam indicar uma nota 

correspondente a importância desta disciplina dentro do curso de Medicina. A 

média encontrada foi de 9,0. No gráfico 9 (f. 238) pode-se observar a distribuição 

dos valores relacionados à importância atribuida à Ética Médica em relação às 

outras disciplinas do curso. Atingimos os seguintes resultados (EM pública; EM 

privada): 1: 0,7% e 0%; 2 e 3: 0% nas duas EM; 4: 0% e 0,8%; 5: 0,7% e 1,6%; 6: 
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0% e 3,5%; 7: 4,8% e 8,9%; 8: 25,3% e 25,2%; 9: 17,8% e 17,4%; 10: 50,7% e 

42,6%.  

*UiILFR��� Relevância da Disciplina numa escala de 1 a 10 (em percentagens) 
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Buscamos saber se até o momento da aplicação do questionário, se os 

alunos consideravam já ter cursado alguma disciplina mais importante que a 

Disciplina de Ética Médica e obtivemos os seguintes resultados (EM pública; EM 

privada): sim: 61,7% e 79,3%; não: 38,3% e 20,7% (Tabela 14). 

 

7DEHOD���� Quanto à importância da disciplina em relação às outras (em percentagens) 
 
 
 3~EOLFD� 3ULYDGD�
6LP� ����� �����
1mR� 38,3 20,7 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

No que diz respeito às expectativas do curso (Tabela 15), encontramos 

as seguintes respostas (EM pública; EM privada): sim: 47,3% e 43,0%; 
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parcialmente: 47,9% e 51,5%; não: 4,8% e 5,4%. Por fim, verificou-se que 95,2% 

dos estudantes afirmaram que suas expectativas em relação ao curso foram 

correspondidas, pelo menos parcialmente. 

 

7DEHOD���� Expectativas da disciplina (em percentagens) 

 3~EOLFD� 3ULYDGD�
VLP�    47,3   43,0 

����������SDUFLDOPHQWH� �������� �������
QmR�     4,8    5,4 

)RQWH� Pesquisa realizada pela autora 

 

Finalizamos este tópico da apresentação e análise dos dados 

quantitativos e passaremos a descrição e análise dos dados qualitativos, 

selecionados a partir das entrevistas realizados com os docentes.  

 

 

����� 5HVXOWDGRV�TXDOLWDWLYRV��
Neste trecho faremos a descrição dos resultados da avaliação 

qualitativa obtida através da seleção dos discursos obtidos nas entrevistas 

concedidas pelos docentes das EM estudadas. O roteiro das entrevistas 

(Apêndice B) seguiu uma determinada dinâmica e todas as questões estavam 

relacionadas à disciplina.  

A transcrição dos trechos das entrevistas seguiu a ordem cronológica 

das mesmas. Deste modo, a primeira entrevista recebeu o número um, a segunda 
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o número dois e assim por diante. A seleção dos trechos buscou descrever a 

essência do pensamento do entrevistado, relacionado ao quesito proposto. Nem 

todos os entrevistados tiveram respostas selecionadas para todas as perguntas. 

Isto ocorreu, porque nem todas foram respondidas de forma clara e esclarecedora, 

e também porque nem todos os entrevistados tinham conhecimento sobre as 

perguntas. Em algumas circunstâncias, não tinham opinião formada. Em outros 

momentos o entrevistado fugiu do tema, distanciando-se da pergunta e  

prejudicando a objetividade da resposta. A ordem das respostas seguiu o critério 

numérico crescente.  

A entrevista inicia-se mencionandoa percepção do entrevistado em 

relação  a disciplina de Ética Médica, conforme pode ser verificado no Apêndice B. 

 

��� 4XDO�D�VXD�SHUFHSomR�HP�UHODomR�j�UHOHYkQFLD�GD�GLVFLSOLQD�HP�
VL�H�HP�UHODomR�jV�RXWUDV�GLVFLSOLQDV"��

 

Consider o da maior  impor t ância que os alunos possam t er  cont at o com os 
t emas f undament ais r elacionados com a pr át ica médica e com o código deont ológico. 
Cr eio que est a disciplina deve ser  o pilar  sobr e o qual vir á apoiar -se o cur so médico. 
Nest e sent ido, a ét ica deve est ar , digamos, "iluminando" as demais disciplinas, cada 
uma em sua especif icidade e car act er íst icas (ent r evist a 2).  
 

A Ét ica Médica r ealment e t em a sua posição de gr ande impor t ância no 
exer cício pr of issional da Medicina. I naceit ável se pr ocur ar  classif icá-la como uma 
disciplina que sej a coadj uvant e. Ela é uma disciplina de pr imeir a gr andeza. Evident e 
que não se pode aceit ar  é o exer cício pr of issional da Medicina sem que j unt o ao 
conheciment o t écnico-cient if ico, haj a obr igat or iament e os conheciment os ét icos 
cor r espondent es (ent r evist a 3). 
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A metáfora da luz, nos transmite a idéia da importância da disciplina em 

relação às outras e também da escuridão que podem ficar imersas. Isto também 

nos remete a questão da transdiciplinariedade, tão discutida na literatura 

estudada.  Outro termo utilizado é o pilar, também nos traz a imagem de 

sustentação, de apoio, que seria dado à Disciplina como formadora. Este, trecho 

nos faz imaginar que a disciplina poderia ser um arcabouço e uma estrutura que 

oportunamente poderá ser preenchida. 

 

Ent ão a impor t ância da ét ica e da Bioét ica é incomensur ável, nem há como 
se f azer  um par alelo por que a ét ica é de t odos os indivíduos, a ét ica é de t odas as 
pessoas, a ét ica é de t odas as sit uações, mas a Ét ica Médica, sobr et udo, ela alcança o 
nível da maior  r esponsabilidade por que o médico lida dir et ament e com a vida humana, 
com o ser  humano, ent ão a impor t ância maior  (ent r evist a 4). 

 

Este trecho é mais voltado ao exercício profissional como alguém que 

tem o direito de examinar o corpo de outra pessoa e por este motivo, sua 

formação moral deve ser ainda mais cuidadosa, daí a importância deste ensino. 

 

Em si, eu acho que não há a menor  dúvida, eu acho que a ét ica é um 
f undament o par a qualquer  exer cício pr of issional. Acho que nem só pr of issional por que 
eu acho que na Ét ica Médica t ambém apr endem ét ica par a a vida (ent r evist a 5). 

Este discurso trata mais da questão da cidadania, vendo a formação 

ética como importante para todos os profissionais e também para todos os 

momentos, não só na relação profissional, mas também na relação humana. A 

ética estaria nesta situação como intermediadora desta relação. 

 

[ ...]  a r elevância que eu per cebo par a o ensino da disciplina de Ét ica Médica 
é de uma necessidade absolut ament e essencial, por  mot ivo absolut ament e, bast ant e 
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obj et ivo, que é a per cepção que o médico por  mais compet ência t écnica que t enha, se 
ele não t iver  vir t udes mor ais e post ur as de or dem ét ica bast ant e def inida ele ao invés 
de ser  um cuidador  da humanidade, ele passa a ser  um car r asco, por  que ele passa a 
f azer  mau uso das t écnicas médicas, que t er mina indo sem o viés ét ico em desf avor  do 
pr ópr io pacient e (ent r evist a 6). 

 

Em relação a este quesito que trata da importância da Disciplina de 

Ética Médica verificamos que há consenso no pensamento dos docentes que ela é 

fundamental, ³GH� SULPHLUD� JUDQGH]D´, ³LQFRPHQVXUiYHO´ e deve ser ensinada ao 

longo de toda graduação. No nosso entendimento, fica clara essa tendência 

através dos discursos selecionados, principalmente no trecho que refere a 

disciplina como um norte, como um pilar e que os entrevistados acreditam que a 

Ética Médica possa estar ³LOXPLQDQGR´ as outras disciplinas. Há inclusive diversas 

sugestões sinalizando para a transdisciplinaridade do curso, respondendo ao item 

que se refere ao semestre em que o curso deva ser ministrado. 

 

��� (P� UHODomR� DRV� SURIHVVRUHV�� TXDO� GHYHULD� VHU� R� VHX� SHUILO�
�IRUPDomR�"�9RFr�FRQVLGHUD�TXH�R�Q~PHUR�GH�SURIHVVRUHV�p�
DGHTXDGR"� $FKD� TXH� p� QHFHVViULR� R� DX[tOLR� GRV� PRQLWRUHV�
SDUD�D�FRQGXomR�GDV�DWLYLGDGHV�H�SRU�TXH"�

�
Qualif icação de pr of essor , essa é a pr incipal f ase do pr ocesso. Como o 

pr of essor  não t em uma disciplina valor izada no cur r ículo, t ambém você não abr e a 
per spect iva de car r eir a, você não t em um pr of issional que se int er esse e que possa 
vislumbr ar  que no f ut ur o ele possa ser  adj unt o daquela disciplina, t it ular , por que a 
disciplina é um anexo como est a colocada agor a (ent r evist a 1). 
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Este discurso transmite a preocupação com a carreira docente relativa 

à estruturação da disciplina e do currículo médico. Percebemos que a falta de 

estruturação da disciplina pode ser um fator dificultador do processo, além do 

desinteresse dos professores sobre o tema. 

Com aspect o a disciplina Ét ica Médica, ai é que me par ece que é o equívoco, 
deve t er  um núcleo como as EM t êm o núcleo de ét ica e Bioét ica, com alguns 
pr of essor es, mas deve haver  cont eúdo de ét ica e Bioét ica em t odas as out r as 
disciplinas, [ ...]  Ét ica Médica você pode não t er  monit or es, alunos de iniciação 
cient if ica, alunos volt ados a t r abalho de ext ensão, por que monit or  dá um conceit o que 
ele par t icipa do cont eúdo e ét ica e Bioét ica t em que ser  pessoas com alguma 
exper iência e essa exper iência se adquir e com um cer t o t empo, o que o monit or  não 
t em (ent r evist a 1). 

 

Esta entrevista sugere que os monitores deveriam ter direito a bolsas 

científicas e por este motivo sejam também responsáveis pela produção do 

conhecimento. Concordamos plenamente com a autoria da idéia e com a 

preocupação com a exigüidade da sugestão.   

 

Não sei se posso def inir  "um per f il"; cont udo consider o condição “sine qua 
non” que os pr of essor es de Ét ica Médica disponham de conheciment os sobr e a pr át ica 
pr of issional em seus diver sos campos; t enham alguma f or mação em ciências humanas e 
sociais; conheçam as r egr as (legais) que or ient am a pr át ica médica e sej am sensíveis e 
t oler ant es com a dif er ença; que não t omem como "nor t e" a t ecnologia, mas o homem 
em sua dimensão de "ser  que sof r e". A pr esença de monit or es liber a os pr of essor es 
de at ividades mais simples (que t omam t empo), mas, o mais impor t ant e é "inocular " nos 
alunos o gost o pelo ensino e pr epar ar  as novas ger ações de pr of essor es. 
Acr escent ar ia que os monit or es ser ão impor t ant es "agent es ét icos" em seus campos 
de t r abalho f ut ur o. (ent r evist a 2). 

 

Concordamos com a totalidade deste discurso. Acreditamos que um 

professor de Medicina que está afastado ou que não tem a experiência prática da 

relação profissional, inexoravelmente terá dificuldade de transmitir estas 
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competências. Quanto ao conhecimento das leis, torna-se fundamental a partir do 

princípio que ordena o que pode e o que não pode, numa relação profissional. 

Conhecimentos da área das ciências humanas são competências que tendem a 

contribuir para ampliar a visão de mundo. Por fim, em relação aos monitores, 

vemos que eles podem crescer e evoluir com um contacto mais próximo com os 

mestres, assim como podem desenvolver suas habilidades no relacionamento 

com seus pares. 

 

 Realment e a disciplina exige que os pr of essor es sej am t odos eles 
dedicados a est a mat ér ia. É clar o que necessar iament e t er ão que ser  auxiliados por  
monit or es por que consider amos que se possa achar  que a Ét ica Médica t enha a par t e 
pr át ica que ser ia at é de esses monit or es or ient ados pelos pr of essor es (ent r evist a 3). 

 

Não, o numer o de pr of essor es é mínimo nas univer sidades, sobr et udo na 
Bahia onde as vagas não são pr eenchidas, os concur sos não são aber t os. [ ...]  ent ão os 
monit or es dão uma aj uda muit o gr ande em r elação à par t e bur ocr át ica, or ient ação,  
convocação, f eit ur a de list as, a par t e t oda pr ogr amát ica t ambém, acho que é muit o 
impor t ant e o monit or , [ ...]  (ent r evist a 4). 

 

No nosso entendimento estes dois trechos selecionados se aproximam 

na medida que valorizam os professores e as atividades dos monitores como 

auxiliares do programa e facilitando a aprendizagem. 

 

Eu acr edit o que da f or ma como ele est á est r ut ur ado, o numer o de 
pr of essor es é adequado, [ ...] . Agor a eu t ambém acr edit o que monit or es são 
impor t ant es, por que eu acho que ser  monit or  é um apr endizado, ser  monit or  de uma 
disciplina, independent e de que disciplina sej a. Tem aquele que se candidat a, que est a 
r ecebendo um t r einament o especial, ele est a apr endendo algo mais e não só sobr e o 
cont eúdo da disciplina, mais ele est a apr endendo t ambém sobr e ensino, apr endizagem, 
pesquisa (ent r evist a 5). 
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Concordamos que o aprendizado do monitor vai além do conteúdo da 

disciplina, muitos outros estão embutidos através do currículo oculto. 

 

Eu acho que o pr of essor  de Ét ica Médica, especif icament e, ele t em que t er  
uma pr át ica exist encial e acadêmica complet ament e af inado com o discur so ét ico que 
ele pr at ica com seus alunos (ent r evist a 6). 

 

No que se refere aos professores há uma tendência à formação 

multidisciplinar com abrangência nas ciências humanas. Houve sugestões de 

formar núcleos de Humanidades, sem menosprezar os conhecimentos da prática 

profissional e da legislação vigente, principalmente no que tange ao Código de 

Ética Médica. Ainda neste tópico, observamos que os monitores são bem aceitos 

como atores coadjuvantes e auxiliares do processo ensino-aprendizagem, além de 

possibilitar a formação de um novo celeiro de professores. De um modo geral a 

maioria dos docentes entrevistados sugeriu que o número de professores fosse 

maior do que se tem observado nas EM estudadas. 

 

��� 2�FRQWH~GR�SURJUDPiWLFR�HVWi�DGHTXDGR"� �7HULD�VXJHVW}HV�GH�
WHPDV�SDUD�VHUHP�LQFOXtGRV"�

�
O da nossa escola eu r ef or mular ia t udo, por que é um cont eúdo muit o 

cent r ado em aspect os deont ológicos e aspect os f ilosóf icos par a um gr upo de alunos 
que não t em conheciment o em f ilosof ia, ent ão f ica uma conver sa algumas vezes de 
gr ego, f alando par a pessoas que ouvem e ent endem em r usso. E a gr ande r ef or mulação 
é incluir  esses conceit os f ilosóf icos, deont ológicos, bioét icos e ant r opológicos dent r o 
de sit uações pr oblema, [ ...]  (ent r evist a 1). 
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Acreditamos que a inclusão de filosofia e de outras disciplinas das 

ciências humanas ampliaria muito o olhar do médico, possibilitando que se 

tornassem mais cuidadosos e a relação humana poderia ser mais satisfatória. 

  

Consider o que o cont at o inicial or ient ado pelo CEM é uma boa or ient ação, 
acr escido de abor dagem de quest ões "novas" não clar ament e  def inidas na codif icação 
de condut a, t ais como a f ome, violência, t er apêut icas alt er nat ivas,et c. Minha posição é 
que à medida que o aluno avança no cur so, as quest ões ét icas "da pr át ica" devam ser  
per manent ement e discut idas. A Lei é ger al; cada condição especial t em suas 
par t icular idades (ent r evist a 2). 

 

Esta sugestão é interessante, porque vai crescendo junto com o aluno, 

além de que estaria incluída e presente no entorno de todas as disciplinas. O 

aluno estaria o tempo todo em contacto com o assunto, até sem se aperceber 

disto, além do que ele teria noção de como toda esta teorização funciona na 

prática. 

 

Dent r o de Ét ica Médica, como se est á pr ocedendo, nós achamos r azoável 
est ar  se f azendo uma apr esent ação do Código de Ét ica Médica, o Código de Ét ica 
coment ado. I sso é impor t ant e, int er pr et ado por que evident e que t odos os ar t igos são 
bem clar os, mas t em algo que o pr of essor , r ealment e vai t ambém somar  ao que lá est á 
escr it o e aí é que é a pr át ica (ent r evist a 3). 

 

À medida que o mundo evolve, o cont eúdo pr ogr amát ico t em que mudar , 
nat ur alment e que o t empo t ambém de ensino é cur t o, por  muit o pouco t empo você t em 
par a o ensino de t odas as disciplinas (ent r evist a 4). 
 

Eu acho que o cont eúdo est á adequado. [ ...]  assim a impr essão que t ambém 
t emos é que os alunos acham que o cont eúdo est á adequado (ent r evist a 5). 
 



 

 

247 

Tratando-se do conteúdo programático percebemos que os professores 

acham necessário o primeiro contacto com o Código de Ética Médica e a partir daí 

poderem discutir tantas outras questões da ordem prática nas diversa disciplinas 

da grade curricular. Do ponto de vista de um dos entrevistados, este conteúdo não 

pode ser estático, ele tem que evoluir de acordo com os problemas que vão se 

apresentando em nossa volta. 

. 

 

��� 1D�VXD�RSLQLmR�TXDLV�DV�PHOKRUHV�HVWUDWpJLDV�PHWRGROyJLFDV�GH�
HQVLQR�SDUD�D�GLVFLSOLQD"�&RQVLGHUD�LPSRUWDQWH�R�GHEDWH�GRV�
WHPDV"�

 

É que o núcleo, a disciplina t enha sit uações buscadas em r evist as médicas, 
no j or nal do Conselho Feder al de Medicina, sit uações at é j ulgadas, ouvindo par ecer es, 
par a est imular  o debat e. O debat e é f undament al (ent r evist a 1). 

 

Esta sugestão já faz parte da prática da disciplina como está 

devidamente descrita na ementa e na metodologia proposta. Quanto ao debate, 

concordamos que é fundamental, porque oportuniza a divulgação das opiniões e 

anseios de jovens, formando um ente de razão, ou não, sobre determinado 

assunto. 

 

Cr eio que o "ensino" não deve colocar  o aluno na posição de "ignor ância 
passiva". Os alunos devem ser  est imulados a abr ir  seu caminho or ient ado pelo "guia" 
que conhece as t r ilhas e deve ser  um agent e est imulador  da busca de r espost as e 
conheciment os. Não sei o nome dest a didát ica; penso que os inst r ument os devem ser  
os mais var iados possíveis (ar t es, let r as...) na pr ovocação (pr of essor es) e r espost as 



 

 

248 

(alunos). Est á implícit o na pr ovocação e nas r espost as que os alunos devem pr oduzir . 
Não r eduzo o debat e ao diálogo, t al como vemos nos encont r os ent r e pr of issionais 
(ent r evist a 2). 

 

Nossa opinião vai ao encontro desta entrevista que possibilita que o 

aluno seja o centro do seu próprio aprendizado. O professor, naturalmente, passa 

a ser o tutor encaminhando, aparando as arestas e trazendo o seu conhecimento 

e sua experiência para colaborar com esta educação. A sensibilização através das 

artes, nos parece uma grande descoberta e está baseada na literatura relativa a 

novos métodos de ensino para introjetar novos aprendizados e impedir que eles 

sejam esquecidos.  

 

A disciplina é Ét ica Médica e Bioét ica, pr ocur ar  dar  Bioét ica sem haver  
debat e é não exist ir  Bioét ica, por que por  pr ópr ia def inição, a Bioét ica exige uma 
discussão mult idisciplinar  e daí ent ão, nas aulas t ambém, o debat e é opinião, [ ...] . As 
est r at égias met odológicas de ensino que não sej am t ant o aulas t eór icas que possam 
ser  gr upos. Que se dê um t ema par a um cer t o gr upo apr esent ar  aquele t ema e ent ão 
os pr of essor es f azer em uma avaliação complement ando como t em sido levado o t ema 
na EM que t r abalho, isso t em sido f eit o, é int er essant e, os alunos f azem a 
apr esent ação, debat em com os demais e os pr of essor es f azem as necessár ias 
cor r eções (ent r evist a 3). 

 

O debat e é int er essant e por que f ixa, só se apr of undam naquele assunt o e 
est udam nós per cebemos que os meninos se int er essam pelo assunt o e f azem ao seu 
ent e de r azão, por  exemplo: abor t o, eut anásia. Abor t o que é um t ema milenar  e 
eut anásia é um t ema mais moder no em alguns países do mundo j á aceit am 
int egr alment e, ent ão isso é int er essant e que se t r aga par a a ment e do est udant e, mas 
na r ealidade eles est udam aquilo que f ixam, se envolve a t ur ma t oda, quando os alunos 
quer em est udar , qualquer  met odologia é impor t ant e, qualquer  met odologia ser ve, [ ...]  
(ent r evist a 4). 
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Esta opinião se assemelha a anterior, portanto, estes dois discursos 

defendem o debate entre grupos e com o aval dos professores, que normalmente 

estão num grau de desenvolvimento mais avançado. Estamos de acordo com 

oposicionamento sobre os debates, até porque eles são extremamente 

necessários para o crescimento individual e do grupo. 

 

[ ...]  é um t r abalho onde os alunos debat em os t emas, aonde eles são 
suj eit os at ivos de apr endizagem, eu acho que em ét ica não há out r a maneir a a não ser  
discut indo os t emas, colocando os alunos par a buscar  r espost as, par a se quest ionar em. 
Eu acho que met odologicament e t em que ser  met odologia at iva (ent r evist a 5). 

 

A metodologia ativa aqui referida é a que pretende centrar no aluno o 

processo de ensino-aprendizagem, como forma mais atuante para um bom 

resultado. Somos totalmente a favor desta metodologia e no nosso pensamento, 

esta deve ser a metodologia de escolha para este e outros ensinos.  

 

Eu consider o que a melhor  est r at égia par a o ensino dessa disciplina sej a 
mesmo at r avés de seminár ios e com a par t icipação at iva desses est udant es, por que eu 
acho que essa pr ópr ia par t icipação at iva mar ca f undament alment e a hist ór ia de vida 
desses j ovens r ecém saídos da adolescência, mas eu t enho a esper ança que a disciplina 
de Ét ica Médica pudesse de alguma f or ma, eu não sei qual, pudesse per mear  mais, 
pudesse avançar  mais além daquele bloco de seis meses do pr imeir o ano, que o pr ópr io 
cor po docent e da Faculdade de Medicina pudesse est abelecer  algum t ipo de 
int er câmbio e de par t icipação de pessoas da ár ea, da pr ópr ia disciplina de ét ica, 
int er agindo no exer cício de out r os est ágios, int er nat os, r esidências et c., sempr e 
exer cit ando o olhar  humaníst ico e ét ico do exer cício da pr át ica medica (ent r evist a 6). 

 

Referente às questões da abordagem metodológica do ensino, 

anotamos que os professores concordam que a metodologia ativa, na qual o aluno 

constrói seu conhecimento como parte dele, seria o mais adequado. 
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Naturalmente, há muitas sugestões, entretanto, os debates foram considerados de 

grande valia para a formação do senso crítico dos aprendizes. 

 

��� 2V�PpWRGRV�GH�DYDOLDomR�FRQWHPSODP�DV�FRPSHWrQFLDV�H[LJLGDV�
SHORV�REMHWLYRV"�([LVWHP�DOWHUQDWLYDV"��

 

Olhando o modelo nosso não, o modelo nosso é um modelo que a ement a da 
disciplina, por  exemplo, é uma ement a muit o super f icial, por  out r o lado numa avaliação 
muit o cent r ada em conheciment os t eór icos adquir idos naquela exposição que eu 
consider o chat a, não t em nenhum est ímulo ao aluno e volt ado a avaliar  se eles 
ent ender am ou gr avar am ou decor ar am o cont eúdo dado em aula (ent r evist a 1). 

 

Esta opinião vai de encontro ao que se tem buscado na disciplina. 

Consideramos que avaliar algo simplesmente para aquilatar se foi memorizado é 

da mais absoluta insensatez. Toda literatura demonstra o caminhar na direção da 

reflexão e não do embotamento da razão e dos sentidos.  

  
Acho que muit o par cialment e. A avaliação deve ser  múlt ipla: cognit iva, 

pr át ica, emocional, dinâmica, aut o e het er o! Deve implicar  na possibilidade de 
"r evelar " o aluno. Não consider o que nossas at uais avaliações sej am adequadas. Hoj e, 
consider o que a avaliação deve ser  um pr ocesso que implica o or ient ador  e o 
or ient ando (ent r evist a 2).  

 

Concordamos que a avaliação deve ser de muitas competências, 

porém, há uma enorme dificuldade em concretizá-la quando trabalhamos com 

grandes grupos. Concordamos que a avaliação da disciplina pode evoluir, 

avançar, por outro lado, constatamos na literatura consultada, que avaliar é um 

desafio.  
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Achamos que t em que ser  avaliação pelos pr ópr ios pr of essor es são eles 
aqueles que t em nat ur alment e a devida compet ência par a avaliar , se o aluno est á cer t o 
ou er r ado (ent r evist a 3). 

 

[ ...]  no passado er am só pr ovas descr it ivas, depois as pr ovas obj et ivas, e 
nenhuma delas poder ia f azer  uma avaliação cor r et a dos alunos, nenhuma t inha 
condições. [ ...]  não podemos avaliar  or alment e num int er r ogat ór io ver bal 50 alunos, é 
impossível um só pr of essor  ou dois (ent r evist a 4). 

 

Avaliar oralmente uma grande quantidade de alunos é absolutamente 

impossível por um grupo de um ou dois professores. Talvez fosse uma alternativa 

interessante, porque possibilitaria analisar muitas competências, como: as 

questões do próprio interesse, disciplina, conteúdo, valores, etc., entretanto, essa 

possibilidade é absolutamente inexeqüível. 

No que diz respeito aos métodos avaliativos, pudemos notar que há um 

descontentamento geral. Praticamente nenhum professor está satisfeito com as 

avaliações adotadas. Muitos acreditam que é necessário avaliar, contudo, ainda 

distantes de um método ideal, portanto, usa-se o que estaria mais próximo a ele. 

Algumas sugestões caminham no sentido de que as avaliações sejam 

individualizadas, no entanto, parece impossível realizá-las no contexto atual. 

 

��� 1R� VHX� HQWHQGLPHQWR�� TXDLV� VmR� RV� YDORUHV� TXH� GHYHP� HVWDU�
SUHVHQWHV� QD� IRUPDomR� GR� PpGLFR� H� TXDLV� SRGHP� VHU�
WUDEDOKDGRV�QD�GLVFLSOLQD"�

 

Na r ecent e avaliação dos cur sos de Medicina, um dos def eit os, ou uma das 
evidências mais impor t ant es er am j ovens médicos r ecém f or mados que não t inham 
valor es humanos, eu não digo nem ét icos, valor es humanos super ior es [ ...]  Par a 
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r esponder  conclusivament e a sua quest ão, acho que um médico, pr incipalment e dur ant e 
t oda a f or mação dele, int ua valor es que são muit o clar os a Medicina, o valor  da 
benef icência, o valor  da não malef icência o valor  da equidade e o valor  da j ust iça 
(ent r evist a 1). 

 

Os valores aqui propostos tratam dos princípios da Bioética. Apesar de 

os considerarmos importantíssimos para a formação do médico, porém, cremos 

que devemos ir além, buscando contextualizar os problemas que afligem nossa 

população, nossos pacientes, nossos médicos e até nossos alunos. 

 

Evident ement e valor es mor ais, sociais e humanos (no sent ido mais amplo) 
no conj unt o (âmbit o da pr át ica enquant o t écnica) (ent r evist a 2). 

 

Pr imeir o valor  que nos achamos quando o individuo é médico, pr imeir o valor  
que se deve analisar  é educação domést ica, em pr imeir o lugar  educação domést ica. 
Quem não t em a devida educação domést ica dif icilment e poder á aceit ar  nor mas 
ét icas. (ent r evist a 3). 

 

Esta resposta nos causou surpresa, porque em primeira instancia ela 

nos parece óbvia. Contudo, quando paramos para refletir, concluímos que esta 

educação doméstica tem sido insuficiente nos lares, nas famílias, resultando em 

jovens desajustados e mal-educados. Naturalmente, estes valores seriam 

facilitadores o trato com os pacientes, com os colegas, com os professores e 

funcionários das instituições de ensino e de trabalho. Acreditamos que muitas 

querelas poderiam ser evitadas se estes pequenos princípios fossem respeitados. 

 

Os valor es que devem est ar  pr esent es na f or mação de um médico são, 
sobr et udo a sua r esponsabilidade, a r esponsabilidade no at endiment o, o r espeit o, o 
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r espeit o sobr et udo ao doent e, eu sempr e digo em aula: imagine que o doent e possa ser  
seu genit or  ou a sua genit or a, [ ...]  (ent r evist a 4). 

 

Esta entrevista traz a tona a posição do outro. No momento que o 

médico pensa que no lugar do paciente poderia estar alguém de sua família, há 

um enfoque mais pessoal e menos distanciado. A responsabilidade proposta como 

um dos valores para a formação médica pode ser vista de forma inversa, se 

pensarmos em nos tratarmos com um médico que não tenha essas qualidades. 

Sem dúvida este profissional seria rejeitado em qualquer sociedade. 

 

Eu acho que t odos os valor es podem ser  t r abalhados nest a disciplina, [ ...]  
Você vai pr ecisar  de coisas onde você não t em a vivência da r elação médico/ pacient e, 
por que eles ainda est ão começando, mas eu acho que com r espeit o de ouvir  o out r o, 
est ar  com o out r o, de t er  consciência dos seus pr ópr ios obj et ivos da vida, quais, at é 
aonde você vai, são valor es mesmos que eles vão t er  depois que desenvolver , mas 
dur ant e t odo o cur so vai ser  pr eciso começar  a f alar  deles logo no início, e eu acho que 
ai j á t em um apr endizado muit o gr ande por que na hor a que você t r abalha com essa 
met odologia de debat es, de r espeit ar em uns aos out r os, t r abalhando os cont eúdos, 
eles est ão exer cit ando os valor es de r espeit o, ser iedade, cuidado um com o out r o, que 
acaba acont ecendo no t r abalho da pr ópr ia met odologia, desenvolver  valor es no mét odo 
onde eles est ão apr endendo a pensar  sobr e isso (ent r evist a 5). 

 

Esta opinião é mais ampla no sentido que traz como valores não so os 

relativos à formação dos médicos, mas muitos outros da formação geral que 

devem ser contemplados na graduação de uma maneira geral. Este discurso toma 

a literatura no momento que coloca o professor como exemplo a ser seguido. 

 

Eu acho que os valor es na f or mação do médico, não sei de que f or ma 
poder íamos t r abalhar  par a que esses valor es f ossem incor por ados a essência de cada 
est udant e de Medicina, mas no meu ent endiment o é que t odos os médicos dever iam de 
uma f or ma cuj a didát ica, cuj a pedagogia eu não saber ia dizer , mais eles f ossem 
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impr egnados de valor es mor ais t ipo: pr udência, honest idade, j ust iça, int egr alidade, 
gener osidade, compaixão, por que esses valor es mor ais, essas vir t udes mor ais, são a 
base f undament al par a que o est udant e possa incor por ar  e acoplar  esses valor es à sua 
compet ência t écnica (ent r evist a 6). 

 

Esta entrevista sugere muitas virtudes a serem incorporados pelos 

estudantes de Medicina para se tornarem médicos atenciosos e cuidadosos com 

os pacientes. A dificuldade está colocada no próprio discurso, a questão seria 

como, como isto pode ser concretizado a medida em que o sistema em que 

estamos todos incorporados vai de encontro com o sugerido.  

Buscamos auferir o que os professores pensam a respeito da 

transmissão de valores da disciplina e percebemos um mosaico de opiniões.  

Muitos destes valores passam pelos princípios da Bioética: Beneficência, Não-

Maleficência, Justiça e Autonomia. Outros elencaram os que dizem respeito ao 

trato com o outro, o respeito, a dignidade, a capacidade de ouvir, enfim, pontos 

relevantes na ordem dos valores sociais e humanos. Há ainda sugestões relativas 

a competência profissional, como seriedade e responsabilidade. Um dos 

entrevistados revelou que há necessidade de educação doméstica na formação 

dos acadêmicos, porque sem a mesma o sujeito não teria condições de abrigar as 

normas éticas, nem morais de uma sociedade. 

 

��� (P�TXH�VHPHVWUH�V��GHYHULD�P��VHU�PLQLVWUDGD�V��H�SRU�TXH"��
 

Há um gr ande def eit o no nosso cur r ículo que é a inser ção da ét ica no 
pr imeir o semest r e quando o aluno não t em nenhuma vivência com pr át ica, ent ão é uma 
disciplina muit o cent r ada no saber  do pr of essor , isso é muit o r uim, na medida que eu 
acr edit o que o cur so de Ét ica Médica, par t e deont ólogica e a Bioét ica, dever iam ser  



 

 

255 

disciplinas t r anscur so, onde no int er nat o, inclusive, houvesse a pr omoção de 
seminár ios. Em t odos os semest r es, eu j á r espondi essa per gunt a. Eu acho que ela deve 
ser  em dois moment os, um moment o básico onde se f or neçam conceit os f azendo 
discussões pr oblemas, num moment o onde o aluno j á t enha mais a f r ent e uma 
exper iência maior , mas que haj a no t r anscor r er  do cur so a pr eocupação de t odas as 
disciplinas em inser ir  cont eúdo dessa or dem, [ ...]  (ent r evist a 1). 

 
 

A sugestão de que a disciplina perpasse outras durante a graduação é 

excelente e esperamos que isto venha a ocorrer, a partir que os próprios 

professores se conscientizem que somente a transmissão das informações 

técnicas é insuficiente. 

 

Também f oi abor dada ant es: consider o que os dois pr imeir os anos são os 
mais adequados par a uma "pr ovocação inicial” em t or no dos pr incípios ger ais e 
f undament ais da pr át ica médica; nos semest r es (anos) seguint es a abor dagem deve 
caminhar  a par  e passo com as complexidades da pr át ica médica, colocando os alunos 
diant e das alt er nat ivas (que são sempr e muit as), do Código (que nor mat iza), de suas 
pr ópr ias convicções, das escolhas e r esponsabilidades que dever ão assumir  (ent r evist a 
2). 

 

Também este discurso a semelhança do primeiro defende a 

continuidade do ensino e discussão desta temática nos semestres subseqüentes, 

mais envolvidos com a prática real. 

 

Achamos que a administ r ação da Ét ica Médica ou a cadeir a de Ét ica 
Médica, deva ser  no pr imeir o ano de gr aduação, ant es mesmo de o aluno t er  
conheciment o de anat omia, t ocar  em um cadáver , ele t em que t er  at é a ét ica par a t al 
(ent r evist a 3). 

 

Já aqui percebemos somente a defesa do curso no primeiro ano. 

Concordamos com esta abordagem inicial, até porque a própria entrada na 
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universidade é um momento de passagem e por isto precisa de contextualização. 

Entretanto, somos favoráveis a continuação do curso dentro de outras disciplinas. 

  

Ent ão eu penso que t em uma pessoa r esponsável por  esse pr imeir o moment o 
no 1º ano, mas que t er emos um conj unt o de pr of essor es que est ar ão associados 
t r abalhando com ét ica dur ant e t odo o cur so médico, inclusive no int er nat o, mas é 
impor t ant e que agent e est ej a r eunido mesmo, t r abalhando j unt o, [ ...] . Eu acho que a 
ét ica se ensina no pát io, na r elação com o dir et or , com o coor denador  e mesmo nas 
r elações. Ent ão eu acho que é um pr ocesso, e é um pr ocesso do qual t odos par t icipam. 
A r elação com o pessoal da secr et ar ia, eu acho que você vai ensinando isso nesse 
conj unt o, mas t em que começar  quando eles chegam na escola (ent r evist a 5). 

 

Muitos professores concordam em que o curso está corretamente 

inserido no primeiro ano, outros discordam, não obstante, todos são unânimes em 

afirmar que o mesmo deve continuar nos semestres subseqüentes e que, de 

alguma forma, deve ser incluído nas demais disciplinas. 

 

��� 9RFr�FRQVLGHUD�D�FDUJD�KRUiULD�DWXDO�VXILFLHQWH�H�FRPR�GHYHULD�
VHU�GLVWULEXtGD"�

 

Ela no moment o no nosso cur so é insuf icient e, ela t em dois cr édit os 
t eór icos, que como eu mexo com t ant a disciplina t er mino não sabendo não sabendo com 
exat idão, o que cor r esponde a 30 hor as, e me par ece que o ideal ser ia que houvesse 
essas duas disciplinas, esses dois moment os, não como nós t emos agor a logo no 
pr imeir o semest r e, lá pelo quar t o semest r e quando ele j á deu exame clínico, est a 
t endo exame clínico, e um pouco ant es de iniciar  o int er nat o, pelo menos nesses dois 
moment os e com o mínimo de t r ês cr édit os t eór icos, o que dar ia 45 hor as (ent r evist a 
1). 

 

Concordamos com a ampliação dos créditos e da carga horária. Vale 

ressaltar que na EM pública a partir de 2004.1 essa carga horária já foi ampliada 
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para 51 horas e foi extinta a creditação. Estas informações foram obtidas na 

pesquisa documental e leva-nos a questionar como pode ser valorizada uma 

disciplina que tem uma carga horária tão pequena em relação às outras.  

 

E há um seminár io, que nós chamamos lá, nest e cur so que nós f or mulamos 
no Acr e, Seminár io de Humanidades, onde os alunos de t odos os semest r es, seminár io 
obr igat ór io, ent ão t em Seminár io de Humanidades I , I I , I I , I V at é o XI I , at é o 
int er nat o, o cur so de lá t em que t em t r ês semest r es que começou, ent ão nós t emos 
essa exper iência at é o int er nat o, onde nesse seminár io de humanidades, que ocor r e às 
sext as-f eir as as 16:00h, t ambém uma espécie de convívio social ent r e alunos e 
pr of essor , são discut idos aspect os f ilosóf icos, ant r opologia médica, ét ica novament e, 
bioet ica (ent r evist a 1). 

 

Este seminário de humanidades é extremamente interessante e 

possibilitaria a ampliação dos horizontes do corpo docente e discente na EM, 

geralmente só acostumado aos assuntos técnicos da área médica. 

 

Acho que est á adequada par a o que chamei acima de "pr ovocação inicial". 
Depois se deve encont r ar  espaço par a a discussão cont inuada das quest ões ét icas. 
Ar r iscar ia dizer  que pelo menos 15 hor as (um cr édit o) dever ia ser  dest inado a cada 
ano (ou a cada dois semest r es) par a est as discussões/ or ient ações. Além disso, dever ia 
ser  consider ada at ividade indispensável nos dois últ imos semest r es e na Residência 
Médica (ent r evist a 2). 

 

A questão da residência médica ainda não havia sido tocada ate agora 

e consideramos que é oportuno, porque é outro momento critico da formação 

acadêmica. É uma situação especial que apesar do graduado já ser médico, ainda 

está em formação, em processo de aprendizagem de uma determinada 

especialidade. Neste momento também a Ética Médica deve estar presente, 

inclusive isto já está contemplado na prova da residência. Entretanto, os temas 
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são pouco debatidos durante estes três ou pouco mais de anos dedicados ao 

aprendizado da especialidade. 

 

Pela exper iência da EM (nest e t r echo f oi cit ado o nome da EM, que 
omit imos da descr ição), nós achamos at é uma car ga hor a aceit ável por que a de convir  
que eles não t êm apenas a disciplina de Ét ica Médica e Bioét ica (ent r evist a 3). 

 

Esta foi a única opinião favorável a carga horária atual e foi embasada 

na preocupação com a quantidade de disciplinas da grade curricular de Medicina, 

extensa e longa (seis anos). Acreditamos que esta fundamentação não se 

sustenta, por isto nossa opinião vai de encontro à mesma. 

 

Por que a car ga hor ár ia não é suf icient e, acho que são quinze pont os de 
vist as que são abor dados dur ant e um semest r e, isso não é nada (ent r evist a 4). 

 

Quanto à carga horária, praticamente todo grupo acredita que é 

insuficiente, fazendo sugestões para ampliação em outros semestres. 

 

��� 7HULD�DOJXPD�VXJHVWmR�SDUD�PHOKRUDU�R�HQVLQR�GD�GLVFLSOLQD"�
 

Eu não vej o, hoj e no moment o at ual em que o t écnico-ef iciência t oma t ant o 
cor po na Medicina em t odas as pr of issões das ciências humanas, vamos chamar  assim, 
onde o aper t ar  bot ão t em um ef eit o t ão f ant ást ico quant o vislumbr ar  uma pessoa pelo 
olhar  dela, dar  a sensibilidade ao aluno par a per ceber  isso t alvez sej a a gr ande 
dif iculdade que o educador  t em hoj e, ele per ceber  que o valor  não é só ele se f or mar , 
t er  uma f or mação social, mas que ele t enha uma consciência e par a ele t er  consciência 
ele pr ecisa t r at ar  e ver  o ser  humano de uma out r a f or ma e não da f or ma que est á aí, 
com alguns vícios hist ór icos (ent r evist a 1). 
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A conscientização dos professores e dos alunos dos problemas sociais 

que estamos cercados já seria um grande avanço para a sensibilização da 

profissão.  Isso por si só já seria alvissareiro. 

 

Bom, a sugest ão pr imeir a é que est es alunos no pr imeir o ano f ossem 
mot ivados par a, por  exemplo, se apr oximar em mais do Conselho Regional de Medicina, 
que é out r a escola de ét ica, por que é o Egr égio Tr ibunal de Ét ica Médica. Que 
pudessem t ambém, além das aulas, eles pudessem par t icipar  mais at ivament e do 
Conselho, por que é lá que eles vão ouvir  o que r ealment e se dá mais com a classe 
médica, os casos mais cor r iqueir os na pr át ica médica. Ent ão achávamos de que dever ia 
haver  t alvez, uma espécie de convênio ent r e as EM com o CREMEB, que é o nosso 
Conselho Regional [ ...]  (ent r evist a 3). 

 

Com certeza a aproximação com o Conselho Regional de Medicina 

poderia ser de grande valia para o aprendizado da disciplina, porque é uma 

instituição que recebe a comunidade médica e a sociedade geral, todos com suas 

queixas e indagações. Portanto, esta situação poderia oportunizar grande 

aprendizado para o alunado que através deste conhecimento faria  suas escolha 

no futuro. 

 

Sem dúvida, a gr ande sugest ão é est ender  o ensino dur ant e os seis anos, 
[ ...]  (ent r evist a 4). 

 

[ ...]  nós pr ecisamos desenvolver  aquele pr oj et o da ét ica t r ansver sal, 
envolvendo os pr of essor es que se sensibilizam por  esse t ema e f azendo isso de f or ma 
que isso vá se consolidando como uma par t e da pr át ica da Medicina, eu acr edit o que o 
nosso caminho par a melhor ar  o ensino da ét ica é mobilizar  esses pr of essor es par a 
f or mar  esse gr upo, não esse gr upo de ét ica, mas sim um gr upo da escola, é um gr upo 
como um t odo, é um gr upo que vai desde o 1º ano, os pr of essor es do pr imeir o ano 
t ambém devem par t icipar , como os pr of essor es at é do int er nat o, como um gr upo capaz 
de pensar  isso, de pensar  ent r e si com a par t icipação dos alunos e poder  t r abalhar  
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com o aluno. O que vamos melhor ar  vai ser  nest a const r ução que podemos f azer , est a 
const r ução desse núcleo que vai t r abalhar  ét ica dur ant e o cur so de Medicina 
(ent r evist a 5). 

 
 
Estas entrevistas sugerem a ampliação da disciplina para outros 

semestres e para outras disciplinas. Este tema já foi discutido anteriormente e 

parece ser unanimidade entre o corpo docente. 

Esta análise procurou depreender os pensamentos evidenciados nos 

discursos dos docentes entrevistados e emitir nosso próprio entendimento, nos 

diversos assuntos tocados neste conjunto de questões. Como avaliação 

qualitativa, acreditamos que seus objetivos foram alcançados, na medida em que 

tivemos condições de enfocar toda a dinâmica da disciplina e ainda abarcar seu 

entorno, analisando as sugestões propostas para melhorar o ensino-

aprendizagem da disciplina.  

Finalizaremos nosso trabalho com a análise conclusiva do mesmo, no 

capítulo seguinte, tentando dialogar com o quadro teórico da pesquisa bibliográfica 

e fazendo a construção das razões e das contra-razões.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

261 

&RQFOXVmR�
 

Para concluir este estudo que foi realizado através de pesquisa de 

campo e pesquisa documental, faremos a comparação e a análise dos resultados 

com os dados da literatura.  

Iniciaremos pela análise do referencial teórico buscando investigar o 

impacto promovido neste estudo. Não podemos deixar de destacar algumas 

sinalizações pesquisadas no capítulo V, referente ao ensino de Ética Médica. Os 

outros capítulos foram bem dissecados anteriormente e como já balizamos, o seu 

principal alvo era contextualizar o último, o ensino de Ética Médica. O primeiro 

ponto a ser mencionado é a resolução da :RUOG� 0HGLFDO� $VVRFLDWLRQ� 
recomendando a inclusão do ensino de Ética Médica no currículo das EM de todo 

mundo. Esta recomendação fundamenta a importância destinada ao assunto e a 

preocupação em formar uma cultura em torno da profissão. Muitas entidades 

médicas nacionais seguem o mesmo caminho, buscando que este ensino 

configure como disciplina obrigatória da graduação em Medicina. Pudemos 

observar que a Ética Médica tem 2.500 anos de história, entretanto somente há 

trinta está incluída no currículo, de maneira formal. Vale destacar que há um 

grande crescimento do número de denúncias contra médicos, que se avolumam 

nos Conselhos Regionais e na Justiça brasileira, fato que nos despertou sobre o 

tema.  

Quanto às informações encontradas nos documentos pesquisados nas 

EM de Salvador, Bahia, Brasil, podemos observar que a carga horária atual, assim 
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como a creditação é pequena, ou seja, 30 horas na EM privada e 51 horas na EM 

pública. Estes dados nos permitem acreditar que há um crescimento na 

importância, assim como um maior engajamento da disciplina dentro da grade 

curricular, visto que anteriormente este tempo era ainda menor e que somente em 

1991 na EM pública e 1995 na EM privada, a disciplina desvinculou-se da 

Disciplina de Medicina Legal, tornando-se independente. Na Disciplina de 

Medicina Legal, apenas uma ou duas aulas eram dedicadas à Deontologia. 

Relativo aos dados quantitativos, encontrados no levantamento dos 

discentes através da pesquisa descrita no capítulo referente à metodologia, o 

primeiro dado que nos chamou atenção na amostra foi referente à caracterização 

quanto ao sexo (Gráfico 2, f. 225). O número de mulheres se apresentou mais 

elevado que o de homens, entre os estudantes de Medicina pesquisados. Este 

dado é o mesmo nas duas EM. 

A pesquisa encontrou que a maioria dos alunos de ambas as EM 

consideram adequado o ensino da disciplina durante o primeiro ano do curso 

médico (Tabela 4, f. 227), podendo ter relação desse resultado com a boa 

aceitação da disciplina pelos alunos. Mesmo assim as turmas demonstraram 

consciência da necessidade de extensão do curso já que uma grande parcela 

sugeriu a sua presença em todos os semestres. Este resultado vai ao encontro de 

projetos e idéias pesquisadas na literatura, inclusive descobrimos que 

encontramos que na maioria das EM brasileiras o curso é ministrado no quarto 

ano (MUÑOZ, 2003; GOLDIE, 2002; PARKER, 1997).  

Quanto à carga horária da disciplina (Tabela 5, f. 228), é difícil analisar 

qual seria a considerada ideal, todavia, a pesquisa obteve um resultado intrigante. 
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Uma maior parcela dos alunos da EM pública considerou insuficiente esta carga 

horária quando comparado aos da EM privada, apesar de na EM esta carga 

horária ser maior. Ou seja, apesar da carga horária ser maior na EM pública, ainda 

assim os estudantes a consideram insuficiente, enquanto, os estudantes da EM 

privada acharam que a carga horária é suficiente tendo um horário menor. 

No que diz respeito aos professores, quanto ao número (Tabela 6, f. 

228) 97,5% considerou suficiente. Contudo, na época da pesquisa, a EM privada 

possuía três professores, enquanto que na EM pública tinha apenas dois, sendo 

que um deles era comum para as duas EM. Apesar de não ter se observado uma 

diferença significativa, a EM privada parece acompanhar as tendências relatadas 

pela literatura (GOLDIE, 2002; CULVER, 1985; FOX, 1995; BENATAR, 1994) que 

apontam para a necessidade de mais de um professor para ensinar e questionar 

os temas bioéticos e éticos da prática médica. Em relação à capacitação dos 

professores (Gráfico 2, f. 225), eles foram considerados capacitados e julgados 

como bem qualificados em ambas as EM, com dados que vão além da 

expectativa, 94,5% na EM pública e 99,5% na EM privada.  

A maior diferença entre os resultados obtidos nas EM foi em relação à 

necessidade de um monitor no curso (Tabela 7, f. 230). A maior importância dada 

pelos alunos da EM pública deve-se ao fato da existência do programa de 

monitoria no curso desde o primeiro semestre de 2001, enquanto na EM privada a 

monitoria só foi instalada no segundo semestre de 2003. Logo, os alunos da EM 

privada participantes dessa pesquisa ainda não tinham experiência da monitoria 

na disciplina, enquanto na EM pública os alunos já estavam acostumados com a 
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mesma e talvez por isto, já tivessem integralizado seu valor como instrumento 

auxiliar no aprendizado.  

A atividade do monitor (Gráfico 4, f. 231) que foi considerada mais 

importante pelas duas EM foi o auxílio para a elaboração dos seminários. Na EM 

pública, a ajuda dada pelo monitor para organizar a disciplina foi considerada o 

segundo quesito em importância. Já na EM privada, os alunos elegeram como 

segunda função mais importante para o monitor o apoio personalizado, 

provavelmente por sentirem falta, já que anteriormente não contavam com este 

auxílio.   

Quando questionados sobre quais os temas mais relevantes de Bioética 

(Gráfico 6, f. 234), os alunos demonstraram uma certa diferença entre as duas 

EM. Temas mais práticos, intimamente relacionados ao exercício médico, como 

doação de órgãos, eutanásia/distanásia, aborto e Medicina alternativa foram 

considerados mais relevantes pelos estudantes da EM privada. Por outro lado, 

temas mais teóricos, com maior aprofundamento na Bioética, como dignidade e 

sacralidade da vida e seus princípios gerais foram considerados de maior 

importância pelos estudantes da EM pública. Acreditamos que esta diferença pode 

ser justificada pela diferença de conhecimento dos professores. É de fácil 

percepção que os temas selecionados abrangem diretamente o limite entre a vida 

e a morte, revelando assim, a consciência dos estudantes do quão complicado e 

muitas vezes, polêmico lidar com a profissão. O interesse demonstrado pela 

Bioética confirma os dados observados nos trabalhos de Athanazio HW�DO� (2004) e 

Muñoz (2003), já anteriormente relatados no referencial teórico. 
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Não houve diferença entre os dois grupos quanto a: avaliação do 

conteúdo programático (Tabela 10, f. 233); qualidade dos debates sobre os temas 

referentes ao Código de Ética Médica; importância de discussão de temas de 

Bioética e como esses temas são tratados. No curso, são abordados assuntos 

inerentes ao dia-a-dia do profissional médico, tais como o segredo médico e a 

relação médico-paciente-família. Os conteúdos apresentados tentam reforçar o 

compromisso médico com os pacientes, os colegas e a sociedade sob a 

perspectiva da Deontologia e Diceologia Médica. Além disso, os alunos das EM 

estudadas conceituaram a metodologia do curso como boa. (Tabela 9, f. 232) Os 

métodos pedagógicos utilizados pelos professores das duas EM têm contribuído 

para um melhor ensino-aprendizagem de Ética Médica por parte dos alunos. Essa 

diversidade de formas é o resultado da existência de múltiplos objetivos, presentes 

na educação de Ética Médica em cada momento. Somam-se a isso uma maior 

participação do corpo discente nas aulas e uma constante troca de conhecimentos 

e experiências entre os mestres e os aprendizes. Estes resultados eram 

esperados, em virtude das semelhanças entre a metodologia utilizada, os 

conteúdos, os temas de discussão e os assuntos debatidos nas duas EM.  

Os alunos consideraram a discussão de casos, o método mais 

apropriado para a aprendizagem (Gráfico 5, f. 233). Esta é designada para facilitar 

o desenvolvimento de atitudes de responsabilidade do profissional e que requer do 

estudante a prática clínica. Isto confirma uma tendência muito atual no ensino 

médico que é de se valorizar cada vez mais as formas dinâmicas de 

aprendizagem que exijam a participação ativa dos estudantes e estimulem a 

interatividade e troca de informações e experiências entre alunos e professores. 
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Outras metodologias que também obtiveram boa aceitação nas duas EM foram o 

julgamento simulado, os seminários e a utilização de filmes, o que confirma a 

hipótese anterior.  

Na Ética Médica e Bioética trabalha-se mais com argumentos e menos 

com verdades, por isto a necessidade de promover discussões. Dessa forma, o 

método utilizado pelos professores para avaliar é discutível. Desta maneira, torna-

se difícil afirmar qual o melhor método de avaliação, devido à complexidade de se 

medir posturas e comportamentos que muitas vezes envolvem valores e crenças. 

Nas duas EM, os seminários foram considerados como o método de avaliação 

ideal (Gráfico 8, f. 237). Muñoz demonstrou em sua pesquisa realizada nas EM 

brasileiras, em 2003, que 60,7% dos alunos preferem a avaliação através de 

seminários. Resultado semelhante foi encontrado no nosso estudo com 64,4% na 

EM pública e 55,4% na EM privada. Isto indica uma tendência muito grande na 

aceitação deste tipo de avaliação pelos discentes.  

A prova subjetiva foi o segundo método considerado ideal pelos alunos. 

Justamente os dois métodos que são utilizados nas EM. A avaliação por meio de 

casos clínicos e consultas é um método que foi recentemente incluído como forma 

de avaliação e tem trazido bons resultados. Esse método não foi utilizado nos 

cursos mais adiantados da EM privada, sendo essa uma provável hipótese para 

explicar a razão desse método não ter sido apontado nessa instituição. 

Gostaríamos de ressaltar que as provas escritas, objetivas, que 

normalmente tem grande receptividade (77,5%) nas EM, (MUÑOZ, 2003), 

apresentaram baixos índices de aceitação na nossa pesquisa, 9,6% na EM pública 
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e 13,9% na EM privada. Esta diferença tão grande, talvez seja atribuída ao 

enfoque dado às questões subjetivas, nas EM estudadas e que são difíceis de 

serem quantificadas em provas descritivas e objetivas.  

Verificamos através de relatos na literatura demonstram que os testes 

são a única forma de comprovar que o aluno é crítico e capaz de questionar e 

solucionar problemas éticos (BICKEL, 1987). A questão é que nem sempre há 

uma resposta clara e exata para cada questionamento, nem mesmo para as 

questões dos testes. No entanto, a dificuldade em estabelecer critérios para 

avaliar os aspectos cognitivos do progresso dos alunos, como a capacidade de 

construir argumentos e de reconhecer questões morais, não deve impedir a 

concretização do curso, nem da avaliação de Ética Médica. A forma de avaliação 

na disciplina (Tabela 13, f. 236) é um grande desafio possível de ser superado. 

Outra questão importante a ser destacada é a relevância dessa 

disciplina na opinião dos estudantes, que ficou conceituada com o grau máximo 

pela maioria (Gráfico 9, f. 238). Esse resultado demonstra a consciência dos 

alunos quanto à importância da disciplina que vai servir como guia para sua vida 

profissional. Isso pode ser conseqüência aos problemas enfrentados pelos 

Conselhos Regionais de Medicina com as recentes denúncias de erros médicos 

proporcionados pela carência de postura ética dos profissionais da área nas 

últimas décadas. Entretanto, quando questionados se já cursaram uma disciplina 

mais importante do que Ética Médica a maioria deles respondeu que sim, com 

uma diferença significativa entre os dois grupos. Um número maior de alunos da 

EM privada achou que existem disciplinas mais importantes. Uma hipótese para 
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esse resultado é que os alunos ainda estão no início do curso e são muito jovens, 

muitos deles ainda não tiveram contato com o paciente, nem com a realidade 

médica, o que faz com que dêem maior valor às matérias menos subjetivas e com 

enfoque utilitarista, como Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, etc.   

Como foi documentada, essa disciplina tem uma boa aceitação pelo 

alunado, que está ciente da sua importância (Tabela 14, f. 238). Os estudantes 

acham que ela deveria ser abordada mais vezes ao longo do curso, 

principalmente perto de sua formação, uma vez que muito do que se aprende é 

esquecido ao longo dos anos.   

Aparentemente, o curso está de acordo com a realidade de cada 

instituição, não havendo grandes diferenças entre a EM pública e a EM privada. 

Interessante ressaltar, que apesar de pequenas diferenças em relação à 

percepção do curso nas duas EM, no final, as expectativas (Tabela 15, f. 239) são 

correspondidas de maneira semelhante.  

Finalizamos a análise dos dados quantitativos lembrando que este é um 

trabalho descritivo de avaliação da Disciplina de Ética Médica e Bioética 

ministrada, durante apenas um semestre no curso de graduação de Medicina nas 

duas EM de Salvador, Bahia, Brasil. A partir deste levantamento é possível 

repensar todo o ensino a partir da percepção dos estudantes. Faremos a seguir a 

análise dos resultados da escuta dos docentes das EM, relativa à mesma 

disciplina.  
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A análise qualitativa será feita a partir dos trechos escolhidos dos 

discursos dos docentes da EM. Analisaremos cada item separadamente, tentando 

relacioná-los à literatura. 

Em relação ao primeiro quesito que trata da importância da Disciplina 

de Ética Médica verificamos que há consenso no pensamento dos docentes que 

ela é fundamental, ³GH�SULPHLUD�JUDQGH]D´, ³LQFRPHQVXUiYHO´ e deve ser ensinada 

ao longo de toda graduação. No nosso entendimento, fica clara essa tendência 

através dos discursos selecionados, principalmente no trecho que refere a 

disciplina como um norte, como um pilar e que o entrevistado acredita que a Ética 

Médica possa estar ³LOXPLQDQGR´ as outras disciplinas. Há inclusive diversas 

sugestões sinalizando para a transdisciplinaridade do curso, respondendo ao item 

que se refere ao semestre em que o curso deva ser ministrado.  

Muitos professores concordam em que o curso está corretamente 

inserido no primeiro ano, outros discordam, contudo, todos são unânimes em 

afirmar que o mesmo deve continuar nos semestres subseqüentes e que, de 

alguma forma, deve ser incluído nas demais disciplinas. Quanto ao formato que 

tomaria para atingir este escopo, há diversas sugestões, que podem ser 

analisadas ³SHU� VL´�� Este item também está relacionado à carga horária, 

praticamente todo grupo acredita que é insuficiente. 

No que se refere aos professores há uma tendência à formação 

multidisciplinar com abrangência nas ciências humanas. Houve sugestões de 

formar núcleos de ³+XPDQLGDGHV´� sem menosprezar os conhecimentos da prática 

profissional e da legislação vigente, principalmente no que tange ao Código de 

Ética Médica. Ainda neste tópico, observamos que os monitores são bem aceitos 
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como atores coadjuvantes e auxiliares do processo ensino-aprendizagem, além de 

possibilitar a formação de um novo celeiro de professores. De um modo geral a 

maioria dos docentes entrevistados sugeriu que o número de professores fosse 

maior do que se tem observado nas EM estudadas. 

Tratando-se do conteúdo programático percebemos que os professores 

acham necessário o primeiro contacto com o Código de Ética Médica e a partir daí 

poderem discutir tantas outras questões da ordem prática. De acordo com um dos 

entrevistados, este conteúdo não pode ser estático, ele tem que mudar com a 

evolução do mundo. Muitos defendem a extensão para abordagem de outros 

domínios de saberes como a Filosofia, Antropologia, Sociologia, entre outros. 

Referente às questões da abordagem metodológica do ensino, 

anotamos que os professores concordam que a metodologia ativa é a mais 

adequada, na qual o aluno constrói seu conhecimento. Naturalmente, há muitas 

sugestões, entretanto, os debates foram considerados de grande valia para a 

formação do senso crítico dos aprendizes. 

No que diz respeito aos métodos avaliativos, pudemos notar que há um 

descontentamento geral. Praticamente nenhum professor está satisfeito com as 

avaliações adotadas. Muitos acreditam que é necessário avaliar, contudo, ainda 

distantes de um método ideal, portanto, usa-se o que estaria mais próximo a ele. 

Algumas sugestões caminham no sentido de as avaliações serem 

individualizadas, no entanto, parece impossível no contexto atual. 

Buscamos auferir o que os professores pensam a respeito da 

transmissão de valores da disciplina e percebemos um mosaico de opiniões.  

Muitos destes valores passam pelos princípios da Bioética: Beneficência, Não-
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Maleficência, Justiça e Autonomia. Outros elencaram os que dizem respeito ao 

trato com o outro, o respeito, a dignidade, a capacidade de ouvir, enfim, pontos 

relevantes aos valores sociais e humanos. Há ainda sugestões relativas a 

competência profissional, como seriedade e responsabilidade. Um dos 

entrevistados revelou que há necessidade de educação doméstica na formação 

dos acadêmicos, porque sem a mesma o sujeito não abriga as normas éticas, nem 

morais. 

Esta análise procurou depreender os pensamentos evidenciados nos 

discursos dos docentes entrevistados, fazendo interferências com as matrizes 

teóricas e muitas vezes emitindo nosso próprio entendimento. Como avaliação 

qualitativa, acreditamos que seus objetivos foram alcançados, na medida em que 

tivemos condições de enfocar toda a dinâmica do ensino-aprendizagem da 

disciplina e ainda abarcar seu entorno, através da construção das razões e contra-

razões.  

O objetivo principal do trabalho era avaliar o ensino da Disciplina de 

Ética Médica nas EM de Salvador, Bahia, Brasil. tentando investigar elementos no 

sentido de contribuir com a humanização da Medicina. Como questões 

norteadoras categorizamos o formato da transmissão deste ensino e seu entorno, 

através do olhar dos atores sociais que compõe esta espacialidade, assim como 

da análise dos documentos que consubstanciam a estrutura. Compartilhar estas 

informações faz parte da ideologia de mudança, implícita no discurso que 

lançaremos a seguir. 

Nossas principais sugestões dizem respeito ao desafio de legitimar a 

inserção da Disciplina de Ética Médica de forma definitiva, na grade curricular da 
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graduação em Medicina de todas as EM brasileiras. Esta proposta está de acordo 

com os estudos analisados (WMA, 1999; MIYASAKA, 1999) e sustenta os anseios 

das entidades médicas brasileiras. 

Quando levantamos a dúvida de como ensinar, várias propostas 

surgiram das fontes pesquisadas. Nossa sugestão é de que este formato seja o 

mais dinâmico possível, de preferência dialógico e a luz das novas tecnologias 

educacionais, valorizando a inclusão da ludicidade. Todo o aprendizado deve ser 

centrado no aluno e ao professor caberia a função de explicitar as dúvidas 

surgidas neste caminhar.  

Os professores deveriam desencadear as discussões, possibilitando a 

construção do aprendizado. Sugerimos que a formação dos professores seja a 

mais eclética possível, abarcando múltiplos saberes das ciências da saúde e das 

ciências sociais. Devido à dificuldade de encontrar tantos requisitos num único 

profissional, seria interessante a formação de uma equipe multidisciplinar em torno 

de um núcleo de conteúdos, que possibilitasse além do ensino da disciplina, 

também a formação de outros professores de Medicina. Isto poderia facilitar a 

inclusão destes conteúdos dentro de outras disciplinas, permitindo que eles 

fossem lembrados dentro da realidade de cada uma. Desta forma, poderia permitir 

a ligação do problema ético com a prática médica.  A partir deste elemento 

contemplamos também que a educação de Ética Médica seja continuada, não 

ficando distanciada do contexto.  

Acreditamos que a apresentação do conteúdo nos períodos iniciais da 

graduação é fundamental, contudo, ele não deve ficar compartimentalizado e 

desarticulado da realidade dos estudantes de Medicina, nem dos médicos. Por 
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isto, também sugerimos o ensino continuado na residência médica e uma 

atualização periódica dos profissionais formados há mais de 10 anos. 

Quanto às competências e habilidades que devem ser apropriadas 

durante a evolução do curso, elas devem compreender o saber ser, tão difícil de 

ser consolidado quanto os demais saberes. Esses saberes devem inculcar valores 

que permitam transformar a conduta do médico no exercício profissional.  

Esta interface nos encaminha aos procedimentos avaliativos e suas 

dificuldades, porque implicam conteúdos tão subjetivos. Somos favoráveis a 

mesclar diversas formas avaliativas, desconsiderando a hierarquização entre elas. 

A operacionalização desta proposta é dificultada pela própria complexidade, 

entretanto, possibilita o distanciamento da injustiça no avaliar. Entre as 

possibilidades avaliativas estudadas sinalizamos com a avaliação de um 

determinado problema real, vivido numa determinada comunidade e trazido para o 

papel. Esta situação problema deve ser analisada anteriormente por um grupo de 

professores que proporia respostas. Neste sentido se construiria um gabarito que 

não é absoluto e sim relativisado dentro de um contexto e que poderia ser 

resignificado a partir das múltiplas interpretações. Através destas configurações, 

finalizamos a transcrição das sugestões articuladas com os objetivos e com as 

questões norteadoras iniciais do trabalho. 

Os elementos que possibilitam a humanização da Medicina estão 

intimamente compartilhados com a doutrina da Disciplina, recriando um ambiente 

discursivo. Esta reflexão pode promover e instrumentalizar os discentes para o 

conhecimento do ser humano, imerso nas relações societárias e profissionais. 
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Concluímos acreditando que atingimos os objetivos propostos neste 

estudo, tratando dos elementos analisados sob diversos ângulos e através de 

diversas leituras. Reconhecemos nossas limitações, enquanto almejamos poder 

contribuir para ampliar caminhos e possibilidades de transformação.  

Lampert (2002:249) narra que:  

 

$� XWRSLD� QRV� PRELOL]D� QDV� YiULDV� iUHDV� GR� SHQVDPHQWR� H� GDV�
Do}HV� KXPDQDV�� HQFDPLQKDQGR�QRV� SDUD� D� FRQVWUXomR� GH� XPD�YLGD�PDLV�MXVWD�H�VROLGiULD��PDLV�EHOD�SDUD�WRGRV���

Seguindo este pensamento, acreditamos que é possível alterar a 

graduação médica no Brasil, através de ações que abarquem o conhecimento 

técnico-científico. Contudo, sem desprezar a afetividade e a subjetividade, 

necessária e vital para o bom relacionamento entre pessoas que acima de tudo 

são humanas, com todas as crenças que lhe são peculiares.  

Este trabalho é resultado de uma teia de interações entre as diversas 

pesquisas efetuadas, naturalmente intermediadas pela perspectiva da inquietude 

do nosso olhar. Este olhar é fruto do que construímos e reconstruímos ao longo de 

nossa história, como atores sociais. Nossa identidade, o que somos, o que 

queremos, o que pensamos têm muito do outro, que anda ao nosso lado, 

ressoando esta significação.  

Neste sentido caminha o ensino de Ética Médica, ocasionalmente, por 

trajetórias laboriosas. Entretanto, com o escopo da construção de ações 

comprometidas e contextualizadas com a contemporaneidade e espacialidade 

social, para possibilitar a metamorfose da realidade e a concretização do sonho.  
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Sonho de formar médicos não só competentes tecnicamente, mas 

também, sensíveis e solidários. 
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$3Ç1',&(6���
$SrQGLFH�$�±�Consentimento Livre e Esclarecido para Pesquisa 

 �3URMHWR��Avaliação do ensino de Ética Médica nas escolas médicas de Salvador-
BA. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Educação – UFBA 2EMHWLYR��Levantar as características do ensino da Disciplina de Ética Médica nas 
escolas médicas de Salvador, através da análise das alterações introduzidas no 
currículo e na abordagem metodológica. 3URFHGLPHQWR�GH�SHVTXLVD��Entrevista semi-estruturada e questionário 3HVTXLVDGRUD��Nedy Maria Branco Cerqueira Neves 2ULHQWDGRU��Prof. Dr. Robinson Tenório 

 
 
 
1. A pesquisadora responsabiliza-se pelo caráter confidencial das 

informações obtidas por meio da entrevista, de maneira que a 
identidade do entrevistado não seja exposta no trabalho; 

2. A pesquisadora responsabiliza-se por dirimir as dúvidas que o 
entrevistado tenha a respeito dos fins do trabalho e do uso das 
informações coletadas; 

3. As informações coletadas na entrevista não serão utilizadas para 
outro fim que não o da análise de dados para o desenvolvimento 
da Dissertação de Mestrado acima referida; ��

Nedy Neves 3HVTXLVDGRUD�
�

�
Autorizo o uso das informações prestadas na entrevista para fins acadêmicos. 
 
 
Local  e data  

 
(QWUHYLVWDGR�

�
�
�
�

Contatos: 
Nedy Neves: nedyneves@superig.com.br/353-4444(com.) 367-4427(res.) 
Prof. Dr. Robinson Tenório: robinson.tenorio@uol.com.br/263-7264(PPG 
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$SrQGLFH�%���Roteiro das Entrevistas 
�

 
 
 
Em relação à disciplina de Ética Médica: 
 
 
1. Qual a sua percepção em relação à relevância da disciplina em si e em 

relação às outras disciplinas?  
 
2. Em relação aos professores, qual deveria ser o seu perfil (formação)? 

Você considera que o número de professores é adequado? Acha que é 
necessário o auxílio dos monitores para a condução das atividades e 
por que? 

 
3. O conteúdo programático está adequado?  Teria sugestões de temas 

para serem incluídos? 
 
4. Na sua opinião quais as melhores estratégias metodológicas de ensino 

para a disciplina? Considera importante o debate dos temas? 
 
5. Os métodos de avaliação contemplam as competências exigidas pelos 

objetivos? Existem outras alternativas?  
 
6. No seu entendimento, quais são os valores que devem estar presentes 

na formação do médico e quais podem ser trabalhados na disciplina? 
 
7. Em que semestre(s) deveria(m) ser ministrada(s) e por que?  
 
8. Você considera a carga horária atual suficiente e como deveria ser 

distribuída? 
 
9. Teria alguma sugestão para melhorar o ensino da disciplina? 
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$SrQGLFH�&�±�Questionário 
 
,1752'8d2� Este questionário tem como objetivo avaliar a disciplina de Ética Médica nas 
escolas médicas de Salvador-BA, sendo utilizado como procedimento de pesquisa para a 
Dissertação de Mestrado da Faculdade de Educação da UFBA, da mestranda 1HG\�0DULD�%UDQFR�
&HUTXHLUD�1HYHV e sob a orientação do Prof. Dr. 5RELQVRQ�7HQyULR e realizada pelos alunos da 
ACADEMÉTICA – Associação de Acadêmicos de Medicina para o Estudo da Ética Médica e 
Bioética.  
 
 
Sexo: (  )masc   (  )fem          Idade:_____       Semestre em curso:______ 
Faculdade: (  )UFBA    (  )Bahiana 
 
 
- Você considera adequada a disciplina de Ética Médica ser ministrada no 1º ano? 
(  )Sim     
(  )Não. Quando considera que deveria ser ministrada?____semestre 
 
- Você acha suficiente a carga horária da disciplina (45 horas)? 
(  )Sim 
(  )Não, deveria ter mais tempo no semestre 
(  )Não, deveria ser dada em outros semestres também 
(  )Não, _____________________________________ 
 
- Você considera suficiente o número de professores? 
(  )Sim      
(  )Não.Quantos professores considera necessário?______ 
 
- Você considera os professores capacitados para o ensino de Ética Médica e Bioética? 
(  )Sim     (  )Não 
 
- Você considera importante a presença de um monitor nas aulas da disciplina? 
(  )Sim     (  )Não 
 
- Quais atividades você considera mais importante na função do monitor? (PDUTXH��) 
(  )participação nos debates 
(  )organização da disciplina 
(  )auxílio na elaboração dos seminários 

( )apresentação do Código de Ética dos  
Estudantes de Medicina 

(  )apoio personalizado extraclasse 
 
- Como você avaliaria seu curso? 
(  )péssimo   (  )muito ruim    (  )ruim     (  )regular    (  )bom    (  )muito bom   (  )excelente 
 
- Como você avaliaria a metodologia e atividades do curso? 
(  )péssimo   (  )muito ruim    (  )ruim     (  )regular    (  )bom    (  )muito bom   (  )excelente 
 
- Quais das metodologias abaixo você considera mais apropriadas para o seu 
aprendizado durante curso? (PDUTXH��) 
(  )seminários 
(  )aulas teórico-expositivas 
(  )filmes 
(  )música 

(  )poesias 
(  )entrevistas 
(  )reportagens 
(  )dramatização 

(  )julgamento simulado 
(  )discussão de casos 
(  )discussão em grupos 
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- Como você avaliaria o conteúdo programático do curso? 
(  )péssimo   (  )muito ruim    (  )ruim     (  )regular    (  )bom    (  )muito bom   (  )excelente 
 
- Você considera os assuntos referentes ao Código de Ética Médica bem debatidos durante as 
aulas? 
(  )Sim     (  )Não 
 
- Você considera importante a discussão de temas de Bioética durante o curso? 
(  )Sim     (  )Não 
 
- O curso aborda esses temas de forma satisfatória? 
(  )Completamente     (  )Parcialmente     (  )Não 
 
- Quais os temas você considera mais relevante? (PDUTXH��) 
(  )Morte/Morrer            (  )Princípios Gerais de Bioética    
( )Doação e Transplantes de órgãos  (  )Aborto  
(  )Eutanásia/Distanásia   (  )Dependência Química entre 
médicos 
(  )Projeto Genoma        (  )Reprodução Assistida 
(  )Clonagem              (  )Medicina Alternativa 
(  )Dignidade e sacralidade da vida  
 
- Qual a sua opinião sobre o método de avaliação do curso? 
(  )péssimo   (  )muito ruim    (  )ruim     (  )regular    (  )bom    (  )muito bom   (  )excelente 
 
- Qual método de avaliação você considera ideal para o curso? 
(  )Prova objetiva  (  )Prova subjetiva 
(  )Prova via e-mail  (  )Trabalhos escritos / monografia 
(  )Seminários   (  
)Outro:__________________________________________ 
 
- Numa escala de 1 a 10, o quanto você considera relevante a disciplina de Ética Médica no seu 
curso? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
- Até este momento, você considera ter cursado alguma disciplina mais importante do que Ética 
Médica? 
(  )Sim.Qual/quais?_________________________________________ 
(  )Não  
 
- As suas expectativas em relação ao curso foram correspondidas? 
(  )Sim      (  )Parcialmente     (  )Não 
 
Descreva com suas palavras sua opinião sobre o curso. (críticas/sugestões)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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$SrQGLFH�'�±�Carta solicitando a pesquisa documental nas EM 
 
 
Salvador, 27 de setembro de 2004. 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. ..... 
MD .... 
 
 
 
 Estamos realizando um trabalho acadêmico de Dissertação de Mestrado, na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do Prof. 
Dr. Robinson Tenório. O objetivo deste estudo é fazer um levantamento sobre as 
características do ensino da Disciplina de Ética Médica, nas escolas médicas (EM) de 
Salvador-BA, através da análise das alterações introduzidas no currículo e na 
abordagem metodológica de ensino. 
 
 Para isto, fizemos um delineamento metodológico que inclui uma pesquisa 
bibliográfica, um levantamento com a aplicação de questionários aos alunos 
selecionados em uma amostra, a realização de entrevistas com os professores da 
disciplina e diretores das EM  e uma pesquisa documental. Para este último 
procedimento, necessitamos ter acesso a documentos, tais como: leis de criação da 
Faculdade de Medicina, da implantação do curso de Medicina, decreto de autorização 
de funcionamento e reconhecimento, estatutos, regimento interno, etc., do acervo desta 
instituição. Assumimos o compromisso de apenas utilizarmos as informações contidas 
nesta documentação, para o estudo acima descrito. 
 
 Sendo o que se apresenta para o momento renovamos nossos protestos de 
estima e consideração. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Nedy Maria Branco Cerqueira Neves 
 
 
 
 
 
 
 


