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Algumas questões:
� Quais os limites do direito individual quando o coletivo 

está em risco?

� A quantidade de vidas é maior do que a qualidade de 

vida?

� Como se tem trabalhado a ética na formação médica com 

respeito a autonomia do sujeito versus o direito da 

coletividade?

� Como os princípios autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça podem balizar a atuação do 

profissional de saúde nas situações de conflito?



Metodologia

� Levantamento bibliográfico sobre: autonomia do paciente, 

respeito à vida, sigilo, relação médico-paciente, relação entre 

médicos e relacionamento classe médica-sociedade. 

� Aplicação de questionário em uma amostra de residentes de 

uma universidade pública de São Paulo, a respeito do ambiente 

acadêmico-profissional (Origin_u).

� Aplicação do MJT (Moral Judgment Test) – avaliação da 

competência moral.



Resultados
� Avaliação do Ambiente acadêmico:

� Oportunidades de assunção de responsabilidades: abaixo da 

média.

� Oportunidade de reflexão dirigida: na média.

� O ambiente acadêmico profissional oferece  algumas 

oportunidades  de assunção de responsabilidade (poucas) e 

algumas oportunidades de reflexão (média) que são 

principalmente as discussões de casos.



Resultados
� Competência do Juízo Moral

� As avaliações de dilemas morais evidenciaram uma 

capacidade limitada de reflexão.

� As avaliações dos problemas morais baseiam-se no medo da 

punição, na busca de recompensa ou na obediência cega a 

autoridade.

� Segmentação do juízo moral: confirmando resultados de 

outros estudos, o dilema que envolve eutanásia mostra um 

resultado muito inferior quando comparado aos outros 

dilemas (roubo e atentado). Possível influência da cultura.



Encaminhamento de Novos 

Estudos
� Levantamento quanto às necessidades percebidas pelos 

residentes no que se refere a maior capacitação para 

discutir dilemas morais;

� Levantamento quanto a quais oportunidades de assunção 

de responsabilidade poderiam ser disponibilizadas  na 

formação do profissional de saúde;

� Levantamento quanto a oportunização de reflexão dirigida 

na formação do profissional de saúde.
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