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RESUMO: Em sociedades plurais como as do ocidente democrático, evidencia-se a 
diversidade de valores, crenças, religiões e culturas. Um tal sistema, procura a harmonia na 
medida em que erige como seu princípio reitor o da tolerância – por meio do qual se respeita 
aquilo que consensualmente é dito como tolerável. De forma que os particularismos sejam 
naturalmente absorvidos, mesmo que como decorrência da resolução de conflitos e de desvios 
sociais pelo consenso sobreponível (Raws). Quando se trata da saúde, o conflito é 
circunstanciado por preocupações mais de mais elevada dignidade, por poder estar em jogo a 
própria vida. O mesmo impõe a ponderação dos interesses do paciente enfermo, por um lado, e 
a autonomia do médico, por outro. No Brasil, o artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, 
estabelece a inviolabilidade da crença e consciência dos indivíduos. O Código de Ética Médica, 
por sua vez, assegura ao médico o exercício de “sua profissão com autonomia, não sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, 
excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou 
quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente”. Assim, se considerar necessário, o 
médico pode optar pela objeção de consciência, deixando, em razão disso, de efetuar 
determinado procedimento por considerar afronta ao seu juízo de valores. A ideia de que o 
médico tem total autonomia nas decisões referentes aos procedimentos a serem adotados em 
seus pacientes, está ultrapassada. Atualmente, o paciente pode - e deve - tomar suas próprias 
decisões no que se refere a sua saúde, respeitando, assim, sua convicção. Pense-se, à guisa de 
exemplo, o caso de certas confissões religiosas que não admitem a transfusão de sangue ou, 
ainda, o transplante de órgãos, que são questões limítrofes entre a liberdade de credo religioso 
e a incolumidade das pessoas, resultando numa situação compromissória para o profissional da 
medicina. Já noutro sentido, todavia, quando as convicções do médico são postas em causa, não 
bastará que o paciente tome a decisão. Havendo um conflito de consciência – em casos como o 
de aborto e eutanásia, por exemplo – o médico pode abster-se de agir, fundamentado em seus 
valores e crenças. No entanto, quando o fizer, deve indicar outro profissional, de modo a não 
deixar desamparado seu paciente. Esta possibilidade (objeção de consciência) é considerada 
direito humano universal, conforme artigo 18, da Declaração Universal de Direitos Humanos. 
Portanto, apesar da multiplicidade de regimes legais tratando da atividade médica, há a 
necessidade de chegar-se a um consenso sobreponível em torno da matéria, independentemente 
de predominância de crença ou valores. A comunicação entre paciente e profissional, de modo 
que este sugira novo expert livre de objeções e a explicitação das consequências ocasionadas 
pela prática por aquele eleita, de modo a conservar sua liberdade privada, sempre objetivando 
colocar a salvo a saúde do indivíduo, tem se mostrado a solução mais adequada para este 
conflito, eis que preservados os valores de ambos. Como método de procedimento adota-se o 
método dedutivo. 
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