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Resumo
A Bioética é um ramo da filosofia que estuda aspetos
da Biologia, Medicina, Filosofia e Direito. Investiga
as condições necessárias para uma gestão responsável
da vida humana, animal e ambiental. Com a finalidade de identificar os dilemas éticos que enfrentam os
médicos obstetras na Maternidade Lucrécia Paim, no
período de maio a agosto de 2012, foi realizado um
estudo observacional, descritivo-analítico e transversal. Esta investigação incidiu sobre 55 médicos
da Maternidade Lucrécia Paim (MLP) em Luanda,
dos quais 18 Especialistas e 37 Internos. A recolha
de informação foi feita pela técnica de observação
livre com arrimo da aplicação de um questionário
previamente validado. Posteriormente os dados foram informatizados e analisados com o auxílio do
Programa SPSS. As hipóteses foram testadas com o
teste qui-quadrado de Pearson ou de exatidão de Fisher. O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi
utilizado na comparação de medianas. Predominou
o género feminino (63,5%), a faixa etária dos ≤ 39
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anos (41,9%) e o tempo de trabalho entre 6-10 anos
(54,5%). Em relação as condições de ocorrência de
dilemas éticos na MLP, em primeiro lugar ficou a laqueação tubária (40%) como a mais citada nos dois
grupos (27,3% Internos e 12,7% Especialistas) e a
cesariana como a menos citada 3,6% para ambos.
O segundo e terceiro lugar mais apontados foram a
transfusão sanguínea (14,5%) e a histerectomia obstétrica (10,9%) para os Internos; o aborto (7,3%),
HIV-SIDA e as malformações congénitas (3,6%) para
os especialistas. Após combinados os resultados (especialistas e internos), conclui-se que a autonomia
foi o princípio mais desrespeitado (43,6%), seguido da não-maleficência (30,9%) e da beneficência
(18,2%). A justiça (7,3%) foi o princípio menos desrespeitado.
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