CIÊNCIAS HUMANAS

CONSTRUÇÃO DE UMA TEORIA ÉTICA: Três casos para discussão
1. O Caso dos medicamentos insuficientes
Você é um médico que está no serviço de urgência de um hospital e tem apenas cinco doses
de certo medicamento. Mas tem seis doentes que necessitam desse medicamento. O Sr. Bento tem
uma versão severa da doença que o medicamento trata, e ele necessita de todas as cinco doses, para
se curar. Os outros cinco doentes têm versões ligeiras da doença e cada um deles será curado com
apenas uma dose. Quaisquer uns dois seis doentes morrerão se não receber a dose de que necessita.
2. O Caso do transplante
Suponha que é um famoso cirurgião de transplante e tenha cinco doentes, cada um dos quais necessita
de um transplante. Um necessita de um coração, um de um cérebro, dois de um pulmão cada um e
outro de um fígado. Outro dos seus doentes, o Sr. Bento, veio hoje ao hospital para saber os resultados
de uma análise. Você sabe pelos resultados das análises que Sr. Bento é um doador compatível com
cada um dos cinco doentes e sabe também que não há mais doadores disponíveis. Por isso pergunta
ao Sr. Bento se ele está disposto a deixar-se cortar para que os seus órgãos sejam distribuídos. Ele
recusa a sua amável oferta, mas você percebe que pode facilmente amarrá-lo e cortá-lo com o seu
consentimento.
3. O Caso do elétrico
O condutor de um cabo elétrico desmaiou e o cabo está a descer desprendeu-se e corre o risco de
atingir pedestres. Em frente estão cinco pessoas que morrerão se o cabo elétrico as atingir. Você está
parado ao lado de uma alavanca que permite desviar o cabo elétrico para outra linha, salvando assim
as cinco pessoas. Mas o Sr. Bento está nessa linha e morrerá se você acionar a alavanca.

Atividade 1:
Decida em que casos são admissíveis salvar os cinco. Depois diga por que pensa que é
admissível nesses casos e não nos outros.
Atividade 2:
1. Crie um caso que seja antiético, onde o cenário do problema seja em uma “Organização”
envolvendo colegas e superiores. Os critérios para a elaboração da mesma são: Nome da
empresa; ramo; cargo dos envolvidos e setor ou setores envolvidos. Após elaboração do
mesmo, descreva os riscos e as soluções:
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