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RESUMO 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado. É clara a participação dos 

profissionais da saúde, em especial dos médicos no direito humano à saúde. O médico 

possui um saber e na construção deste saber temos a participação de um conjunto de 

fatores, nos quais se inclui o professor, especialmente, o professor médico. Este saber 

está incluído no que se define propriedade intelectual. Torna-se necessário o estudo 

da percepção dos profissionais envolvidos, em especial do aparelho formador. Este 

trabalho se propôs analisar aspectos relacionados em conjunto, a partir da 

metodologia referencial do “diamante ético”, elaborada pelo Prof. Herrera Flores. 

Estudou-se o elemento Narração a partir de entrevistas com professores médicos de 

um Curso de Medicina. Os entrevistados foram dez médicos professores do curso de 

medicina. Todos possuíam pós-graduação a nível lato sensu, porém na categoria 

stricto sensu apenas 60% com mestrado e ou doutorado. Verificou-se falta de 

conhecimento sobre direitos humanos e suas teorias, como também a real 

aplicabilidade do mesmo nas ações profissionais e visualização do descumprimento 

do direito à saúde da população brasileira pelos profissionais entrevistados. 

Observou-se nos relatos sobre o programa “Mais Médicos”, qu e os entrevistados 

associam à manobra de cunho político para sustentação da hegemonia política atual. 

Ausência quase completa da capacidade de discernir sobre propriedade intelectual e 

seus determinantes a medida que não conseguiram estabelecer uma relação entre o 

direito humano, direito humano à saúde e propriedade intelectual. As constatações 

presentes nos mostram que os entrevistados não tiveram na sua formação uma 

abordagem educacional, além da técnica, que o possibilitassem atuar como agentes 

transformadores da sociedade. Fundamenta-se, portanto, a importância de um 

profissional-educador médico a contribuir socialmente não apenas de maneira técnica, 

fragmentada e assistencial visando apenas os aspectos físico-biológicos da medicina, 

mas sim de maneira integral, como atores dos processos de lutas que garantam esses 

direitos, contribuindo para a efetivação das práticas sociais para dignidade humana. 

 

INTRODUÇÃO 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos são apresentados 

como algo que já temos pelo fato de simplesmente sermos seres humanos 

absolutamente à margem de qualquer condição ou característica social. No entanto, 



a maioria da população mundial não pode exercê-lo por falta de condições materiais 

para isso (Herrera Flores, 2009a, p. 29-30.). Na concepção de Joaquín Herrera Flores, 

os direitos humanos são entendidos como a forma ocidental hegemônica da luta pela 

dignidade humana (Herrera Flores, 2009b, p. 14)Os direitos humanos, não podem ser 

compreendidos fora dos contextos sociais, econômicos, políticos e territoriais, nos 

quais e para os quais se dão (Herrera Flores, 2009a, p. 33).  

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de 

políticas sociais e econômicas, que busquem a redução do risco de doenças e de 

outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal – CF – 1988; Penteado 

Filho, 2010. p. 120). Esta é, em princípio, um direito humano de todas as pessoas, 

independentemente de sua idade, sexo, condição cultural, religiosa, política, língua, 

lugar em que vivem, ou qualquer outra condição.  

É clara a participação dos profissionais da saúde, em especial dos médicos no 

direito humano à saúde. O médico possui um saber e na construção deste saber 

temos a participação de um conjunto de fatores, nos quais se inclui o professor, 

especialmente, o professor médico. Este saber está incluído, no que se define 

propriedade intelectual, sendo esta conceituada pela Convenção da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (WIPO) (PROPRIEDADE INTELECTUAL). 

A OMPI define como Propriedade Intelectual, a soma dos direitos relativos às 

obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às 

execuções de radiofusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, 

às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 

comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, 

à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à 

atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico 

(PROPRIEDADE INTELECTUAL).Partindo-se da premissa que a saúde é um direito 

de todos e dever do Estado,  torna-se necessária o estudo da percepção dos 

profissionais envolvidos, em especial do aparelho formador. 

 

OBJETIVOS  



Investigar percepção dos professores médicos de um curso de medicina, para 

melhor compreensão de como está sendo a criação dos saberes e, portanto, da 

propriedade intelectual dos profissionais médicos, bem como visibilizar as relações 

estabelecidas entre os profissionais e o direito humano à saúde, com objetivo de 

transformações posteriores, considerando o descumprimento evidente do direito 

humano à saúde. 

METODOLOGIA  

Participaram da amostragem 10 (dez) professores médicos do Curso de 

Medicina da Universidade de Marília e preceptores médicos da ABHU-Unimar. Como 

a análise foi qualitativa não foi definido previamente o número de professores. Desse 

modo, o número foi definido a partir da saturação das respostas coincidentes. 

Foram coletados dados de identificação como raça, sexo, idade, ano de 

graduação, dados de formação (graduação, residência médica/estágio, 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado). Os professores médicos 

foram submetidos a entrevistas com roteiro elaborado para objetivo proposto (ANEXO 

1 ). Os dados obtidos foram analisados qualitativamente a partir do elemento narrativa 

da metodologia relacional do diamante ético idealizado por Joaquín Herrera Flores 

(Herrera Flores, 2009). 

Para ensinar e levar à prática uma concepção complexa e relacional dos direitos 

humanos, o grande teórico e ativista de direitos humanos, Herrera Flores, elegeu uma 

figura, um esquema, que nos permite visualizar toda a profundidade e a amplitude do 

tema. Chamou-se essa figura ou “esquema“ de conhecimento e ação de “diamante 

ético“ (Herrera Flores, 2000, p. 53).    

O diamante ético é apresentado com eixos vertical, constituído pelos conceitos 

e horizontal, consituído por aspectos materiais (Herrera Flores, 2008, p. 109). Os 

conceitos são teorias, posição, espaço, valores, narração, instituições e os 

componentes materiais são as forças produtivas, disposição, desenvolvimento, 

práticas sociais, historicidade e relações sociais.  

No centro dos dois eixos se situa a dignidade humana. Este simbolismo 

utilizado  possibilita  mostrar  a  relação  da  dignidade  humana  com  os  direitos  

como elementos construídos, estando em constante mudança e evolução. O texto de 

Joaquín Herrera Flores possibilita entender a dinâmica das relações.  

ANEXO 1 - ROTEIRO DA ENTREVISTA 



 

1-  Qual o seu conceito de direitos humanos? Você leu, ouviu falar, tem algum conceito 

da teoria universalista e teoria crítica de direitos humanos? 

 

2- Qual o seu conceito de direito humano à saúde? 

 

3- O que você acha necessário para seu paciente ser atendido dignamente? O que você 

espera do atendimento médico digno? 

 

4-  O que você acha do tempo de agendamento de um atendimento, seja consulta 

ambulatorial, num pronto atendimento, pronto socorro, vagas para internação, 

cuidados na internação? 

 

5- Qual a responsabilidade do Estado e qual a responsabilidade do profissional médico?  

 

6- Por que você acha que o Programa “Mais médicos” foi implantado no Brasil? 

 

7- Você concorda com este programa? Sim ou não e por quê? Qual seria uma 

alternativa? 

 

8- Qual o seu conceito de propriedade intelectual? Caso não tenha um conceito, ou 

mesmo depois da conceituação, apresentar a conceituação da OMP e após a leitura 

do mesmo, pedir para comentar. 

 

 

9-  A partir da conceituação de propriedade intelectual, qual a sua percepção deste 

conceito no seu papel como médico? E como professor? 

10-  O que você acha que poderia mudar e transformar nas relações, considerando 

propriedade intelectual e direito humano à saúde, para o cumprimento deste direito 

fundamental?  

 



DESENVOLVIMENTO  

2º Semestre - 2014: Revisão Bibliográfica, realização das entrevistas, 

elaboração do relatório Parcial 

1º Semestre - 2015: Avaliação dos resultados obtidos, análise dos resultados. 

Atualização da literatura e redação final do trabalho, a partir dos dados obtidos 

com a análise estatística, comparando-os com a literatura. Elaboração do 

relatório final.Preparação do artigo para ser encaminhado à publicação.  

Foi solicitado o Consentimento Autorizado para todos os participantes da 

pesquisa segundo normas do Comitê de Ética em Pesquisa. Os participantes terão a 

garantia da confidencialidade da mesma preservada. 

 

RESULTADOS  

TABELA 1 – Distribuição de Amostragem de acordo com todas as variáveis  

 RAÇA SEXO IDADE ANO\G

RAD 

ESPECIALIZAÇÃO MEST

RA-

DO 

DOUT

O-

RADO 

PÓS- 

DOU

TO- 

RAD

O 

1 Branco Feminin

o 

58 1980 Clinica médica,  

Pneumologia e 

Saúde Pública 

Não Não Não 

2 Branco Masculi

no 

50 1988 Clinica médica,  

Pneumologia 

Não  Sim  Não 

3 Branco Masculi

no 

33 2005 Neurologia Não Não Não 

4 Branco Masculi

no 

62 1977 Cirurgia geral e 

Urologia 

Não Sim Não 

5 Branco Masculi

no 

41 1997 Cardiologia e 

Ecocardiografia 

Não  Sim Não 



6 Branco Masculi

no 

74 1965 Cirurgia Geral, 

Medicina Legal, 

Clinica Médica 

Sim Não Não 

7 Branco Feminin

o 

54 1989 Ginecologia e 

Obstetrícia 

Sim Nao Não 

8 Branco Masculi

no 

47 2004 Cirurgia Geral e 

Cirurgia Pediatrica 

Sim Não Não 

9 Branco Masculi

no 

36 2004 Medicina da Família 

e Comunidade, 

Geriatria 

Nao Não  Não 

1

0 

Branco Masculi

no 

34 2004 Medicina da Familia 

e Comunidade, 

Acupuntura. 

Não Não Não 

 

a) Falta aos entrevistados embasamento teórico sobre o conceito global de direitos 

humanos que lhes permitam organizar seus pensamentos, refletindo sobre as 

ideias, para criar seu próprio conceito de direitos humanos e praticar suas 

ações. 

b) Há desconhecimento importante sobre as teorias crítica e universalista de 

direitos humanos pela grande maioria da amostra, além de que a minoria que 

conseguiu argumentar sobre as teorias as fizeram de maneira supérflua sem a 

reflexão necessária para tamanha complexidade do assunto. 

c) A maior parte da amostragem não conseguiu visibilizar a extensão do direito 

humano à saúde, restringindo seus conceitos apenas a nível nacional. 

d) A grande maioria dos profissionais associam que o direito humano à saúde é 

estado dependente, e que o mesmo deve lançar mãos de políticas públicas para 

estender esse direito ao máximo possível à sua população, além disso, refletem 

que os meios encontram-se prejudicados para os devidos fins concluindo que 

isso não esta sendo cumprido da maneira correta no Brasil. 

e) É unanime dentro da amostra que o direito humano à saúde não esta sendo 

cumprido a nível nacional. A justificativa para esse fato é a desorganização do 

sistema único de saúde, vigente atualmente na saúde brasileira. 



f) Para a amostra, sua grande maioria, a responsabilidade sobre a 

desorganização da saúde é atribuída total e exclusivamente ao estado. A 

minoria atribui a culpa à classe médica 

g) Para a maioria dos entrevistados o programa “Mais médicos” foi implantado 

radicalmente; não foram ouvidas as opiniões dos grupos representativos dos 

médicos, em outras palavras, a hegemonia do estado atual não aproveitou o 

momento de crise hegemônica da classe médica, e não se preocupou em 

coercer os intelectuais tradicionais dessa classe; lançando mão de uma política 

que aos olhos da classe soa como uma tentativa de oposição, 

descaracterizaçãoe culpabilidade, cujo benefício dessas ações recaem apenas 

ao estado à medida que quase a totalidade dos médicos acreditam que tratar-

se de um plano de puro e exclusivo cunho político, responsável por manter a 

hegemonia do próprio estado (esquecendo-se que o principio do programa é 

suprir a falta de médicos nos locais mais necessitados do Brasil), cravando um 

duelo hegemônico, abalando a superestrutura do bloco histórico atual.  

h) Propriedade intelecutal é um tema pouco abordado ou nunca abordado durante 

a carreira médica. Isto reflete na ausência de conceito teórico sobre esse tema 

em noventa por cento da amostra.  

i) A grande maioria não conseguiu estabelecer relação coesa entre direito 

humano, direito humano à saúde e propriedade intelectual. 

 

  Diante destas constatações, podemos concluir que os entrevistados não 

tiveram na sua formação uma abordagem educacional, além da técnica, que o 

possibilitassem atuar como agentes transformadores da sociedade. Portanto, ao invés 

de demonizarmos uma classe profissional, torna-se imperativo a reavaliação de toda 

a formação dos profissionais médicos, que no presente trabalho representaram a 

classe médica brasileira atual.  

  Quando os temas eram apresentados aos mesmos, estes se propunham 

a fazer reflexões, mas estavam limitados pela total apresentação de referenciais 

teóricos anteriores.  

  Devemos lembrar que os mesmos foram produtos do regime ditatorial 

que ocorreu no país durante 20 anos, ou foram discípulos de professores formados 



neste período, no qual o pensar e o refletir eram considerados altamente perigosos, 

sendo muito mais confortável se acomodar a lógica capitalista neoliberal. 

  Alterações na estrutura educacional deverão ser feitas e estas já estão 

sendo consideradas, quando levamos em conta a introdução da Disciplina de Direitos 

humanos nas Diretrizes Curriculares para o curso de Medicina de 2014. (ministério da 

educação conselho nacional de educação câmara de educação superior, art. 23 e 28, 

2014) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em um sistema capitalista que da primazia a criações de desigualdades, onde 

até as relações humanas se capitalizam e reforçam as assimetrias de poder, é difícil 

conseguir efetivar as práticas sociais de direitos humanos. Considerando que o direito 

humano à saúde, conhecimento e educação são indispensáveis para a dignidade 

humana, a responsabilidade social recai sobre alguns de seus principais atores 

sociais: os profissionais e professores médicos.  

Fundamenta-se, portanto, a importância de um profissional-educador médico a 

contribuir socialmente não apenas de maneira técnica, fragmentada e assistencial 

visando apenas os aspectos físico-biológicos da medicina, mas sim de maneira 

integral, como atores dos processos de lutas que garantam esses direitos, 

contribuindo para a efetivação das práticas sociais e culminando com a dignidade 

humana. 

 Por fim nao é suficiente uma reflexão crítica, é necessário a existencia de um 

processo educativo que desague em práticas e mobilizações que o mesmo se 

desenvolva e aconteça, afinal não há processo educativo sem prática, visto que a 

educação não é apenas acumular de saber. 
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