Prefácio

A ética médica é um tema de enorme importância não apenas para
os médicos, mas também para os doentes, os seus familiares e toda a
sociedade. Numa altura em que a medicina apresenta enormes avanços em várias áreas, levantam-se novas questões e dilemas éticos. Além
disso, o nosso país tem assistido, nos últimos anos, a diversas iniciativas legislativas que interferem com a prática médica e a condicionam
– pondo em causa a tradição hipocrática da medicina –, o que obrigou
inclusive à alteração do código deontológico dos médicos. Referimo-nos, por exemplo, à aprovação da interrupção voluntária da gravidez
(aborto), que foi legalizada até às 10 semanas.
Mais recentemente, foram apresentadas no Parlamento propostas
legislativas (por exemplo, sobre a mudança de sexo no registo civil e a
legalização da eutanásia) que abriram feridas na sociedade e levantaram
questões éticas importantes. A tensão originada por correntes ideológicas, e por novas leis, cria mutações que conflituam com a identidade
do papel do médico e a sua relação com o paciente.
Apesar de a sociedade estar em constante mudança e os avanços
científicos obrigarem a uma permanente atualização, há um conjunto
de princípios éticos que não são negociáveis, mantendo-se válidos; por
conseguinte, são intemporais.
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Este livro, Reflexões sobre Ética Médica, contou com a participação
de várias individualidades, e foi elaborado com fins formativos e de reflexão. Muitos dos capítulos que dele fazem parte abordam temas complexos e que suscitam controvérsia. Procurámos que os conteúdos fossem
abrangentes e de leitura fácil, embora sem perder o rigor científico. Por
conseguinte, não pretendemos elaborar propriamente um manual de
ética médica, mas antes um livro de leitura acessível, sem desvalorizar
a profundidade da reflexão a que estes importantes temas obrigam.
Finalmente, esperamos que ele possa contribuir para um diálogo
construtivo entre médicos, doentes, a sociedade e os decisores políticos.
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