SOBRICE

FORMAÇÃO MÍNIMA EM RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA
“Aquele que quiser adquirir um conhecimento exato da arte médica deverá possuir boa disposição para
isso, frequentar uma boa escola, receber instrução desde a infância, ter vontade de trabalhar e ter tempo para
se dedicar aos estudos.” (Hipócrates, 450 a.C.)
A que instrução, recebida desde a infância, Hipócrates se referira ao descrever os predicados necessários para aquele que
desejava se tornar médico? Há uma grande probabilidade de que estivesse se referindo aos ensinamentos sobre ética, que as
crianças deveriam receber desde cedo.
Ética, termo de origem grega, ethos, significa modo de ser ou caráter. Seu objeto de atenção são os atos humanos, conscientes e voluntários, que afetam outros indivíduos, grupos sociais e até mesmo toda a sociedade.
Pergunta que cabe hoje em diversos fóruns e discussões acadêmicas é qual a melhor idade para se aprender ética. Mais
complexo ainda é o questionamento se ética pode ser aprendida. Esta questão tem aproximadamente 2.500 anos. Sócrates e
seus pares atenienses concluíram que sim: a ética pode ser ensinada e aprendida.
Muitos pensadores modernos acreditam que o aprendizado da ética pode aumentar a sensibilidade para vivenciar questões morais. Não há dúvidas de que o início dos ensinamentos sobre ética deve ocorrer na infância, uma vez que o indivíduo,
quando começa a pensar por si, encontra decisões morais a tomar.
Mas, por que falar sobre ética? Porque no contexto atual da nossa sociedade brasileira, nos deparamos com a falta dela,
da ética. Diariamente, somos afrontados com atitudes de cidadãos comuns, policiais, políticos e, infelizmente, alguns colegas
médicos, de desrespeito a regras e valores que deveriam ser seguidos por todos.
Se afunilarmos a avaliação sobre ética para o contexto da nossa realidade médica, observaremos, hoje com mais intensidade que no passado, a presença de conflitos na nossa categoria profissional. Em diversas especialidades, notamos que há
disputas internas que poderiam ser evitadas se o Código de Ética fosse seguido, assim como entre diferentes especialidades
sobre quem deve ou não ser detentor de uma técnica diagnóstica ou terapêutica.
Mais agressiva ainda é a disputa entre as profissões de saúde não-médicas com a classe médica no tocante à realização de
diagnósticos clínicos, prescrições de medicações e realização de procedimentos terapêuticos. Neste último caso, além da total
falta de seguimento de um código de conduta ética profissional, há o desrespeito à Lei do Ato Médico (Lei 12.842, de 10 de
julho de 2013).
Quando buscamos informação sobre ética médica em websites das mais diversas especialidades filiadas à Associação
Médica Brasileira, encontramos, se muito, referência ao Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, atualizado
em 2009 e publicado em 2010. Diga-se que decorre de um excelente, longo e árduo trabalho do CFM a permanente atualização
e adequação do Código.
Existe, ainda, o Código de Ética Médica dos Estudantes de Medicina, publicado em janeiro de 2006, cujo primeiro artigo
diz: “Escolher a Medicina como profissão pressupõe a aceitação de preceitos éticos e de compromissos com a saúde do homem
e da coletividade, sem preconceito de qualquer natureza”.
Parte-se do princípio de que todos que seguirão o código pelos próximos seis anos acadêmicos e já tenham a compreensão sobre os chamados preceitos éticos. Cabe perguntarmos se, com a popularização das faculdades de Medicina em nosso
país, estes alunos estarão bem orientados, desde o início do curso, sobre o conhecimento da Ética.
O que, então, nós, médicos formados, especialistas titulados, podemos fazer para ajudar nosso ambiente, como sociedade
civil e profissional? Talvez possamos nos aprofundar sobre ética, discutindo mais abertamente em casa, no trabalho, nos encontros societários e – por que não? – rotineiramente, durante as residências médicas, com os jovens recém-saídos das escolas
de Medicina.
A ética na residência médica talvez seja um bom reforço sobre o assunto para contribuirmos com a formação de um
profissional mais completo.
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