
SIMPÓSIO

3. Martin L. Op. cit., p. 216.

4. França GV. Comentários ao Código de Ética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997:

65.

5. França GV. Op.cit., 1997: 62.

6. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. CFM, 1988.

7. Martin L. O paciente terminal nos códigos brasileiros de ética médica. Revista Eclesiástica

Brasileira 1993 mar;53:72-86, e a continuação deste artigo, a parte 2, _______. O paciente ter-

minal nos códigos brasileiros de ética médica parte 2. Revista Eclesiástica Brasileira 1993

jun;53:349-73.

8. Bernard J. Da biologia à ética. Campinas: PSY, 194: 29. Ver também outra obra deste mesmo

autor:  Bernard J. Esperanças e sabedoria da medicina. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo:

Unesp, 1997. 

9. Konner M. Have we lost the healing touch?  Newsweek 2001 25 jun: 29-41.Em seu editorial pu-

blicado na edição semanal de 25 de junho de 2001, a revista Newsweek traz uma extensa matéria

especial explorando as novas fronteiras da saúde, medicina, humanismo médico e tecnologia. Em

determinado momento cita que “o mais profundo e dramático impacto da revolução tecnológi-

ca será em nossa saúde. Novas técnicas sofisticadas de imaging, partes do corpo biônicas e cirur-

gias computadorizadas estão capacitando os médicos a diagnosticar e tratar a doença com mais

eficácia. Concomitantemente, a riqueza de informações na web deu aos pacientes um poder sem

precedentes em relação às escolhas de saúde, um progresso que também traz perigos. Estas

mudanças fantásticas estão mudando a compreensão e a prática médicas de um modo que

jamais sonhamos. O resultado, para milhões de pessoas, é o presente de viver mais e de forma

saudável” (p. 29). Em relação à sedução pela tecnologia, o dr. Melvin Konner, professor de biolo-

gia e antropologia médica na Emory University, se pergunta se esta não traz perdas para a relação

médico-paciente, em termos de cuidado humano, para além das possibilidades de cura. Indaga

o dr. Konner. “A questão é se nós - médicos e pacientes - não nos apaixonamos demais pela tec-

nologia e acabamos perdendo de vista qual é o seu papel. Buscamos e a invocamos para absor-

ver o seu poder. Não importa que 85% das informações necessárias para se fazer um diagnóstico

padrão provêm da história do paciente, um diálogo com ele. Ou que o restante provém do exame

físico e de alguns testes muito simples (...). Os jovens médicos estarão preparados para enfrentar

as inúmeras situações em que a tecnologia não será a melhor solução e de cuidar das pessoas

angustiadas e que se sentem vulneráveis frente a decisões de vida e morte? Saberão discernir

quando parar de investir? Ou as máquinas ganharão vida por si e os médicos, que nunca apren-

deram a ouvir ou tocar, acabarão se tornando meros acessórios de computadores?  Chegamos

ao ponto de simplesmente não nos sentirmos cuidados, caso não se use a última tecnologia

disponível. 'Não é necessário o exame genético, doutor?' 'Doutor, eu quero o melhor (...)', ouve-

se. A tecnologia surge entre nós e poderemos estar temerosos de conversar com os pacientes e

familiares e até mais receosos ainda de tocá-los, em razão da atmosfera litigiosa em que vivemos

hoje. Os médicos raramente são processados por aplicar alta tecnologia, mas por não usá-la. 'Por

que você não fez aquele teste, doutor?', é uma questão que nenhum médico gosta de ouvir pe-

rante a Corte”. O dr. Konner comenta o que um de seus mestres dizia durante seu aprendizado

médico: 'Encontre alguma razão para tocar o paciente em cada encontro'. “Mas à medida que

diagnósticos tecnológicos substituem o exame físico, há sempre menos razões para tocar. Embora

os médicos sejam cientistas, eles também sempre têm poder. Quando estamos em suas mãos,

eles têm um poder mágico sobre nós. O poder pré-científico reivindicava forças espirituais; na era

científica invoca-se os poderes da alta tecnologia. E nós desejamos este poder por causa de nosso
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