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Editorial

Neste ano 2007 a Revista Brasileira de Bioética – RBB - completa três
anos de circulação regular. Com esse breve, mas indispensável histórico, sua direção está providenciando junto à Bireme a indexação
oficial do periódico, fato que esperamos ocorra em breve. De qualquer
modo, mesmo antes de isso acontecer, a RBB já mereceu classificação formal pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério de Educação (Capes/MEC), nas seguintes
áreas de avaliação: Medicina I: B Nacional; Medicina II: C Nacional;
Educação Física: B Nacional; Engenharia III: A Nacional; Saúde Coletiva: C Nacional; Multidisciplinar: C Nacional.
O esforço tem sido grande, tanto para conseguir apoio financeiro indispensável à sua manutenção, sem ônus para a SBB, mas, principalmente, para editar um periódico de qualidade, digno da confiança
e apoio de todos os pesquisadores, para que venham a publicar em
suas páginas.
Com certeza, a grande maioria dos leitores que recebe uma revista científica não imagina a quantidade de etapas pelas quais passa
um artigo até a edição final. Inicialmente o texto é submetido a, pelo
menos, dois pareceres do Conselho Editorial ou mesmo de parecerista
ad-hoc, em caso de temas muito específicos. Quando há pendências,
este é enviado ao autor para que sejam feitas as adequações exigidas.
Ao retornar, o trabalho é re-examinado e, quando se considera não
atendidas as recomendações feitas, nova conferência é solicitada aos
mesmos pareceristas. Quando as opiniões se dividem, é selecionado
um terceiro ou até quarto parecer para melhor avaliação.
Com o artigo aprovado, começa a caminhada em direção à formatação e a edição do mesmo, que compreende, no mínimo, quatro
leituras sucessivas do trabalho. Embora as regras para submissão de
artigos estejam impressas em todos os volumes, assim como na página da Sociedade Brasileira de Bioética e da Cátedra Unesco de Bioética na internet, nos três idiomas aceitos pela RBB, nem sempre os
autores enviam os trabalhos no formato especificado.
Em relação à edição, consideramos importante que os artigos primem pela clareza, com frases construídas em ordem direta, parágrafos curtos e concatenados, para que os artigos possam ser facilmente
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entendidos por pessoas com formação em diferentes áreas do conhecimento, característica do campo da bioética. Nessa etapa também é
feita a revisão do título, resumo e palavras-chave, nos três idiomas.
Além disso, são cuidadosamente revisados critérios de normalização,
como os que dizem respeito às referências bibliográficas, que seguem
o modelo Vancouver. Após esses ajustes, o artigo é submetido aos autores para conferência e aprovação. Por fim, a revisão, propriamente
dita, que precede a aprovação definitiva pelos autores para publicação. Depois de finalizado esse processo, o material é enviado à diagramação, que compreende, ainda, mais duas leituras de revisão de
provas antes que a revista seja impressa.
Mas esse trabalho “invisível”, por trás de cada número publicado, não teria o mesmo êxito se não contassemos com artigos de
excelente qualidade que fazem com que cada página da RBB exprima
a pluralidade e a pujança da bioética brasileira e latino-americana.
Não podemos deixar de registrar nosso mais sincero agradecimento
àqueles colegas da SBB e de universidades e instituições acadêmicas
brasileiras e estrangeiras, que mesmo não contando ainda com a indexação formal da revista, vêm colaborando com seus artigos, contribuições às diferentes sessões da RBB, pareceres, opiniões e apoio.
A confiança desses colaboradores é prova irrefutável da vontade dos bioeticistas em fortalecer a reflexão e discussão nesse campo,
por meio de um veículo eclético e representativo, capaz de congregar e visibilizar diferentes perspectivas. Ao submeter seu trabalho à
RBB demonstram empenho em contribuir para divulgar a disciplina,
sobrepujando, inclusive, o interesse no retorno acadêmico em curto prazo, ou mesmo as preocupações comerciais e oportunistas que,
infelizmente, são tão comuns nos dias de hoje, mesmo nesse jovem
campo. Ao divulgar aqui suas idéias esses autores fazem com que a
RBB seja a revista que, verdadeiramente, congrega a maior parte do
pensamento acadêmico em bioética no Brasil.
A estes, muito especialmente, acompanha a presente edição da
RBB, nosso mais cordial abraço de agradecimento. Boa leitura!
Os Editores
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Artigos especiais
Esta seção destina-se à publicação de artigos de autores convidados.
Os textos serão publicados no idioma original

Bioética y medicina social: una confluencia necesaria
Bioethics and social medicine: a necesary confluence
Víctor B. Penchaszadeh
Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América y Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, Buenos Aires, Argentina.
penchavi@arg.ops-oms.org
Resumen: Este artículo sostiene la necesidad de una confluencia y “fertilización cruzada” entre la medicina social y la bioética para el avance de los
objetivos comunes de equidad y justicia en salud. Es imprescindible que la
medicina social incorpore en su discurso los conceptos progresistas de la bioética, como: equidad, justicia, interdisciplinaridad, diálogo entre posiciones
diferentes para búsqueda de consensos, respeto por la autodeterminación de
los pacientes, protagonismo de la comunidad en las decisiones sociales en
relación a salud). Además, es indispensable, también, que la bioética se “socialice”, poniéndose en consonancia con las necesidades de las poblaciones
marginadas y explotadas del mundo.
Palabras clave: Bioética. Medicina Social. Equidad. Justicia. Salud.
Abstract: This article upholds the need for confluence and cross-fertilization
between social medicine and bioethics in order to move forward with the
common objectives of equity and justice in healthcare. It is essential for social
medicine to incorporate in its discourse the progressive concepts of bioethics,
such as equity, justice, interdisciplinarity, dialogue between different positions to search for consensus, respect for patients’ self-determination and the
leading role of the community in health-related social decisions. Moreover, it
is also essential for bioethics to become “socialized” and take a stance consonant with the needs of the marginalized and exploited peoples of the world.
Key words: Bioethics. Social Medicine. Equity. Justice. Healthcare.
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Hace varias décadas que las corrientes progresistas de la salud han
estado liderando la lucha por el derecho a la salud y la equidad en
el acceso a la salud en el mundo entero. En América Latina, el movimiento de medicina social ha sido pionero en liderar las luchas de las
organizaciones sociales por la salud de los pueblos, culminando con
la creación de Alames (Asociación Latino-Americana de Medicina
Social) en los años 1970. En varios países de la región, estos movimientos han sido exitosos en instalar la agenda de la salud colectiva
en el tablero de las políticas sociales, llevando a consagrar el derecho
a la salud como deber del estado en las constituciones nacionales de
diversas naciones, como Brasil, México y Venezuela. En otros países,
los movimientos de medicina social han defendido estos principios
frente al embate privatizante proveniente de los países centrales y los
intereses económicos locales.
Décadas después, la globalización económica neoliberal, con su
concentración de la riqueza y poder político en pocas manos en todo
el mundo, está siendo enfrentada por la globalización de los movimientos sociales, como el Foro Social Mundial y el Movimiento por
la Salud de los Pueblos, este último originado en Bangladesh y extendido luego a todo el mundo. El objetivo principal de los movimientos
de medicina social en el mundo ha sido la equidad y la justicia en las
actividades de salud, el énfasis en el concepto de salud como derecho humano fundamental que debe ser garantizado y financiado por
el Estado, y la activa participación de la comunidad organizada en
determinar las prioridades de salud y las modalidades de atención de
salud que aseguren respeto a la dignidad, autonomía y necesidades
de las personas.
Concomitantemente con el auge de la medicina social, la bioética nace como disciplina moderna en los años 1970 en los países
centrales, al calor de necesidades particulares generadas en sociedades afluentes, particularmente por el desarrollo de la tecnología, la
afirmación del individualismo por sobre la solidaridad social en las
decisiones de salud y las necesidades económicas de diversas industrias con fines de lucro (farmacéutica, tecnología médica, biotecnológica, y compañías de seguros, entre otras). A pesar de este origen, los
principios de la bioética (derechos de los pacientes, justicia, equidad,
autonomía individual), tienen mucha afinidad con los principios de-
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fendidos por la medicina social. Sin embargo, la medicina social es
marginada desde el poder económico y académico en la mayoría de
los países, porque cuestiona el status quo de estructuras sociales y
económicas injustas que mantienen las inequidades en salud.
En tanto, la bioética asciende los escalones de la legitimidad académica, sirve los intereses de poderosas industrias a la vez que atiende a aspectos de humanización de la atención médica en las sociedades afluentes y es impuesta intelectualmente desde los países centrales, especialmente anglosajones, a las naciones del llamado Tercer
Mundo. Como señalaré mas adelante, esta corriente hegemónica de
la bioética anglosajona está siendo cuestionada desde los países periféricos y también desde ámbitos progresistas de los países centrales,
con el surgimiento de corrientes bioéticas centradas en los derechos
humanos y la justicia social.
En las próximas secciones, revisaré el concepto de salud como
derecho, su distorsión por los organismos financieros internacionales
y la globalización neoliberal, los orígenes de la bioética y su papel
en esos procesos, y la necesaria alianza entre la medicina social y la
bioética basada en los derechos humanos con el objetivo de acercarse
cada vez mas al ejercicio del derecho a la salud en el mundo.
Salud: derecho o mercancía?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud
como el “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”, manteniendo que la salud es un
derecho humano y, como tal, inseparable del contexto social de la persona. Si bien esta definición ha sido criticada desde ciertos ámbitos
conservadores como “utópica” y más bien una “expresión de deseos”,
los desarrollos en la segunda mitad del siglo XX no hacen sino corroborar la profundidad y acierto de este concepto integral de salud.
En efecto, no es posible entender los grandes dilemas que presentan
las sociedades contemporáneas para proteger y reparar la salud de
sus ciudadanos sin considerar las complejas dimensiones sociales del
fenómeno salud-enfermedad. Como está claramente planteado desde
la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
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les y Culturales de Naciones Unidas de 1966, la salud es un derecho
humano básico y una responsabilidad de los estados.
Estos instrumentos internacionales - parte de la ley humanitaria
internacional - reconocen que los factores que contribuyen a lograr y
mantener la salud van más allá de la sola atención médica, e incluyen
determinantes muy diversos tales como posición social (absoluta y
relativa), estilos de vida, nutrición, ambiente epidemiológico y condiciones de vida y trabajo. La realidad de los últimos decenios nos
indica que, además, los factores políticos inciden mucho en la salud:
discriminación racial y de género, represión política, guerras, desplazamientos forzados, genocidios etc. Por otra parte, los avances científicos nos indican que también existen factores genéticos individuales
que generan mayor o menor susceptibilidad a desarrollar enfermedades en interacción con las circunstancias ambientales.
En 1978 la OMS realizó la Conferencia Internacional de Atención
Primaria de la Salud en Alma Ata, en la entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS, con el lema de Salud para todos
en el año 2000 (1). Se reconocieron las inequidades en salud existentes en el mundo, en particular en los países en desarrollo, y se propuso
la estrategia de la atención primaria de la salud (APS) para lograr un
nivel aceptable de salud en el mundo. Es importante destacar que la
APS propuesta en Alma Ata no era la concepción estrecha del “primer
nivel de atención” o la “atención básica” sino, una atención integral
de la salud. Asimismo, se planteó como esencial para brindar salud
que ésta fuera parte del desarrollo social de los países, en el espíritu
de la justicia social, y resultado de la participación social democrática
de la población. La Conferencia de Alma Ata reafirmó que la salud es
un derecho humano fundamental y que para lograr salud era necesario un abordaje integral de los determinantes sociales, económicos
y políticos de enfermedad, y la responsabilidad ineludible del Estado en la imprescindible transformación de los sistemas de salud para
cumplir con esos objetivos.
En el período que siguió a la Conferencia de Alma Ata, las fuerzas
económicas y políticas de los países centrales se hicieron sentir con
fuerza en las naciones en desarrollo, especialmente en América Latina. Aprovechando la prevalencia de regímenes militares y la ausencia
de democracia, los sectores de poder económico de los países centra-
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les, especialmente Estados Unidos de América (EUA), necesitados de
ubicar sus excesos de capital, promovieron el endeudamiento externo
de los países en desarrollo. Los créditos muchas veces ni llegaban a
los países, pues se utilizaban para pagar intereses de las deudas crecientes o para gastos suntuarios de las clases con ingresos más altos.
Lo cierto es que, después de unos años, los países centrales generaron una crisis económico-financiera mayúscula en los países en desarrollo, que vieron crecer desmesuradamente su deuda externa con
intereses usurarios, mientras la actividad productiva no alcanzaba ni
a pagar esos intereses.
Desde los países ricos se atribuyó la crisis a la “mala administración, ineficiencia y corrupción” del Estado y se les impuso a través
del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
los programas de “ajuste estructural” como remedio milagroso para
la crisis económica que los propios países centrales habían generado
(2). Así, se impuso la reducción del Estado y su gasto social, el control de la emisión monetaria y la privatización de los resortes claves
de la economía, incluyendo los servicios sociales y de salud. De esta
manera, toda empresa del Estado que fuera rentable, o servicio para
el cual existiera un sector de población con capacidad para pagarlo,
debía pasar a manos del sector privado con fines de lucro. Al Estado
sólo se le dejaba la responsabilidad de proveer servicios a aquéllos sin
capacidad de pago.
Globalización neoliberal y organismos financieros internacionales
El Banco Mundial impuso, en su política crediticia, la apertura de
los “mercados” de salud a corporaciones financieras multinacionales,
tales como los seguros privados de salud, atención médica “gerencial” a cargo de entidades prepagas con fines de lucro (2). Esta política se fundamentó en los siguientes preceptos ideológicos:
• La atención de salud es muy costosa;
• La salud es un tema individual, y la atención médica, una mercancía;
• El Estado es por naturaleza ineficiente y su responsabilidad
debe ser sólo hacia los que no acceden al mercado;
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• La atención de las capas medias y altas debe ser transferida a
seguros privados con fines de lucro;
• La responsabilidad del Estado debe reducirse sólo a la atención
de los pobres en “paquetes” mínimos de atención primaria selectiva.
Los tres principales elementos de las prescripciones del Banco
Mundial fueron: la introducción de aranceles a pagar por el usuario
para su atención médica; la segmentación de los sistemas de salud atención pública para los pobres y privada para los ricos (sancionando
un doble estándar reñido con la bioética), y; comercialización de la
atención, en manos de grandes corporaciones. Como consecuencia
de las políticas del BM, aumentaron en América Latina las inversiones
de corporaciones multinacionales en la industria de seguros privados
con fines de lucro en la salud y la seguridad social. Esto, a su vez, llevó a la privatización de servicios públicos de salud, aumento de costos
por intermediación y sobrefacturaciones, y transferencia de capital al
sector privado: 39 mil millones de dólares fueron transferidos al mercado privado de capital sólo en América Latina en la década de los
1990 (3). La contracara de esta “reforma del sector salud” fue la desfinanciación del sector público, las barreras a la atención médica por
arancelamiento de los servicios, la caída de la calidad de atención y
la reducción de presupuestos públicos para programas de prevención
(caída de la cobertura de inmunizaciones, disminución de programas
de control de tuberculosis, sida, diarrea infantil y muchos otros).
Al comienzo del milenio, las consecuencias de las políticas del
Banco Mundial en América Latina se evidencian en las cifras siguientes (3):
• 230 millones de personas (46% de la población) no tienen cobertura de salud;
• 150 millones de personas (30%) no tienen acceso a agua potable
y saneamiento básico;
• 125 millones de personas (25%) no tienen acceso permanente a
los servicios de salud;
• 17% de los nacimientos no están atendidos por personal calificado;
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• 700 mil niños no completan la vacunación triple;
• Las mejoras en indicadores de salud (mortalidad infantil, expectativa de vida) ocurridas en las décadas de la globalización
(1980 y 90) fueron inferiores a las ocurridas en las décadas de los
1960 y 70 (4).
Por otro lado, los indicadores macroeconómicos internacionales
a comienzos del milenio revelan desigualdades económicas crecientes:
• El Ingreso Nacional per capita de los 50 países más pobres del
mundo (700 millones de personas) era de sólo US$ 295, mientras que en los países industrializados superaba los US$ 30
mil;
• La brecha de ingresos entre el 20% mas rico y el 20% mas pobre
fue ensanchándose con el tiempo, pasando de 30:1 en 1960, a
60:1 en 1990, y en 1997 a 74:1;
• En 1997, el 20% más rico de la población mundial acaparaba el
86% de los recursos, mientras que el 20% mas pobre disponía
solo del 1% de las riquezas;
• En EUA, en 1976, el 1% más rico poseía el 22% de la riqueza; en
1998 poseía el 38% (5).
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina - Cepal (3), el desempleo creció en la región de 6.9% en 1990 a
10% en 2004 y aumentó la pobreza: en 2005, el 39,8% de la población
vivía en condiciones de pobreza (209 millones de personas) y 15,4%
de la población (81 millones de personas) vivía en la pobreza extrema
o la indigencia. Paralelamente, aumentó la inequidad, con el 10% mas
rico de la población acaparando el 36% del ingreso económico, mientras el 40% mas pobre recibió sólo el 13.6% del ingreso.
Los resultados de las políticas económicas recetadas por los organismos financieros internacionales controlados por los países centrales fueron, en el mejor de los casos, magros. En efecto, el crecimiento
de la economía se desaceleró: la tasa promedio de crecimiento anual
del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina, en el período
1990-2004 fue sólo del 2.7%, comparado con 5.5% en el período 1950-
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1980 (3). Por otra parte, las políticas de ajuste estructural impuestas
por el capital financiero transnacional dieron por tierra con la capacidad del Estado de asegurar equidad en la prestación de servicios.
En efecto, hubo un traspaso de sumas millonarias del sector público
al sector privado en el área de servicios sociales y de salud. Estos servicios fueron presa de intereses económicos transnacionales, que con
los recursos y las facilidades que recibieron del Estado encarecieron
los servicios o crearon industrias parásitas con fines de lucro y con mínima o nula inversión, como la de los servicios privados de jubilación
y de seguros de salud (4).
En el área de salud, los resultados de la “reformas del sector” fueron nefastos (5, 6). Bajo el apoyo técnico de expertos de fundaciones
privadas, organismos financieros internacionales (BM, FMI) y agencias
de cooperación al desarrollo de los países centrales, se desnaturalizó
el concepto de atención primaria integral de la salud ligada al desarrollo social, y aparecieron programas verticales de atención primaria
“selectiva” destinados a los “pobres” o a patologías específicas, junto
con programas de “reducción de pobreza”. Así, se diseñaron paquetes
mínimos de atención e intervenciones técnicas limitadas, como por
ejemplo los de “supervivencia infantil”, basados en rehidratación oral,
lactancia materna, inmunizaciones. Bajo la cobertura de “atención a
los pobres” se subvencionaron emprendimientos privados, nacionales
e internacionales, que atomizaron la capacidad del Estado de brindar
servicios de salud con equidad (6, 7).
La salud colectiva a comienzos del milenio
Como se mencionó arriba, los condicionantes políticos y económicos mencionados han determinado, en el mundo y especialmente en
América Latina y demás países en desarrollo, una concentración cada
vez mayor de la riqueza en menos manos y un aumento de las inequidades sociales. A la vez, se produjo el vaciamiento de los estados y
una franca disminución de su capacidad de establecer programas de
promoción y protección de la salud de la población con equidad. Esto
se ha evidenciado por deficientes presupuestos para salud y una asignación inequitativa de estos escasos recursos, que muchas veces van a
subsidiar al sector privado en lugar de fortalecer los sistemas públicos
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de salud. Como consecuencia, muchos indicadores de salud en la región están evidenciando una mejoría mucho mas lenta que lo esperado, o están experimentando franco estancamiento o deterioro (7).
Sumado a los procesos macroeconómicos y políticos mencionados, el mantenimiento y reparación de la salud de la población se ha
ido haciendo cada vez más complejo y caro. Por un lado, las condiciones económico-sociales van generando cada vez más patologías
o aumentando las existentes. Este es el caso de pandemias como la
malaria, la tuberculosis, el sida, así como de enfermedades crónicas
no-transmisibles como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares,
la enfermedad mental, diabetes y obesidad, para mencionar sólo algunas de las principales causas de morbi-mortalidad cuya prevalencia está en directa relación con determinantes sociales y económicos.
Por otro lado, la tecnología médica diagnóstica y terapéutica sigue
desarrollándose a pasos cada vez mas acelerados aunque no siempre
en la dirección más racional, aumentando los costos de la atención
de salud en todo el mundo (8). También, el fenómeno demográfico de
envejecimiento de la población mundial, con aumento progresivo de
la proporción de adultos de tercera edad con sus necesidades médicas
de alto costo, impone una carga económica cada vez mayor a la sociedad. Estos fenómenos vienen a agudizar las falencias de los sistemas
públicos de salud y la incompetencia del sector privado fundamentado en el lucro, en asegurar la salud de la gente.
Esta crisis de los sistemas de salud ocurre en momentos en que
los movimientos sociales por el derecho a la salud y las organizaciones de pacientes están tomando conciencia de su capacidad de influir
en las políticas de salud y están haciendo oír su voz en forma cada vez
más efectiva en defensa de sus derechos. De esta manera, se están
definiendo las líneas de fuerza y los principales actores que definirán
en el futuro próximo el camino de la salud colectiva. Por un lado, están el movimiento de medicina social, los movimientos sociales por el
derecho a la salud, las organizaciones de pacientes, los profesionales de salud conscientes de que es necesario revertir las tendencias
regresivas en salud de las últimas dos décadas y, en algunos países,
gobiernos con voluntad política para hacer las inversiones necesarias
y tomar medidas para mejorar el estado de salud de la población.
Del otro lado, están los intereses del capital financiero internacio-
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nal agrupados en la poderosa industria parásita de los seguros privados de salud con fines de lucro (9, 10); la también poderosa industria
farmacéutica que contribuye a medicalizar la vida con productos de
dudosa validez o que atienden las necesidades frívolas de los sectores
acomodados (estimulantes de “potencia sexual”, antidepresivos etc) en
lugar de investigar y producir medicamentos para las enfermedades
que afectan a las mayorías en el mundo, a la vez recurre a conductas
violatorias de principios éticos para maximizar su lucro (11, 12); y las
industrias biotecnológica y de equipos médicos, que presionan para
incorporar tecnologías sin validez comprobada a la atención médica
(como algunas pruebas genéticas predictivas, bancos de células de
cordón y muchas otras). La profesión médica se encuentra en medio de
estos campos en pugna, y es cortejada sobre todo por la industria farmacéutica a través de prebendas reñidas con la ética profesional (12).
Medicina social y derecho a la salud
La salud es una de las más importantes condiciones para la vida
humana y un prerrequisito fundamental para el desarrollo de la capacidad humana. Como tal, entonces, es un ingrediente esencial del progreso social y no meramente económico. El derecho a la salud ha sido
consagrado en numerosos documentos internacionales, comenzando
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en 1948, que en su Artículo 25 proclama:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios…”.
Es importante destacar que el derecho a la salud no se agota con
la atención a las enfermedades, sino que incluye la prevención, promoción y protección de la salud (salud pública). En efecto, el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), promulgado por las Naciones Unidas en 1966, dice en su Artículo 12 que “los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona
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al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y que
“entre las medidas que deberán adoptar los Estados para asegurar la
plena vigencia del derecho a la salud, estarán las necesarias para:
• “La reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil, y el
sano desarrollo de los niños;
• El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo
y el medio ambiente;
• La prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole;
• La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y
servicios médicos en caso de enfermedad” (13).
En el Comentario General nº 14 sobre las estipulaciones del Pidesc, elaborado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de Naciones Unidas (14) se establece detalladamente la
responsabilidad de los estados en la vigencia del derecho a la salud,
de manera que no puede soslayarse con pretextos de ninguna naturaleza. El derecho a la salud, por otra parte, no puede concebirse en
forma aislada, sino dentro del contexto general de la justicia social
(distribución y usos de la riqueza, oportunidades para el desarrollo de
las capacidades humanas). El derecho a la salud ha sido refrendado
en varias convenciones internacionales, como la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Racial, Asamblea General,
ONU (1965), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, Asamblea General, ONU (1979), y
la Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General, ONU
(1989).
De acuerdo con la legislación internacional, el derecho a la salud implica más que sólo servicios de atención médica, más que un
“paquete mínimo de servicios” y otorga herramientas a individuos y
comunidades para hacer valer su voz en las decisiones que definen,
controlan o afectan su bienestar (15). Por otra parte, es un derecho
exigible (justiciable) ante las cortes internacionales, lo que ha sido
utilizado por individuos y por organizaciones sociales que llevan a
juicio a estados que incumplen con estos derechos (14).
El movimiento de la medicina social ha tenido expresiones im-
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portantes en varias regiones del mundo, as través del Foro Mundial
Social, el Movimiento por la Salud de los Pueblos y la Campaña a
Favor del Acceso a Medicamentos. Por su parte, en América Latina, la
Asociación Latino-Americana de Medicina Social (Alames), aglutina
al pensamiento social en salud de la región desde la década de los
1970. Es en esta región, precisamente, que la resistencia de los movimientos sociales a las políticas neoliberales en salud ha logrado en
algunos casos revertir la promoción de sistemas de salud controlados
por el mercado, y comienzan a surgir nuevas concepciones que intentan implementar políticas de salud con equidad, como parte de la
justicia social en general. Recientemente, los representantes de la sociedad civil ante la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la
Salud de la OMS, han llegado a un consenso plasmado en su Informe
a la Comisión, donde le instan a reconocer: que la salud es un derecho inalienable y un bien público, no una mercancía; que el logro de
la salud no gira exclusivamente alrededor de intervenciones biomédicas, sino, sobre todo, en torno a una intervención integral sobre los
determinantes sociales estructurales de la salud, como la seguridad
alimentaria, el acceso al agua potable, el saneamiento, la vivienda y
las condiciones laborales (16).
A pesar del renacimiento actual de la medicina social, especialmente en países periféricos, todavía adolece de marginación por parte de instituciones académicas y sanitarias. Por otra parte, desde los
movimientos sociales y de pacientes, la medicina social ha sido vista
equivocadamente como mas preocupada por las situaciones sociales
y económicas macro-estructurales, que por las características específicas de los servicios de salud y las necesidades de trato humano y
atención médica concreta de los pacientes. La atención de la medicina social a las preocupaciones particulares de los pacientes podrá
venir de una alianza con una bioética “re-socializada” y lista para
enfocar los graves problemas que afectan a las poblaciones de los países periféricos (17-19). Analizaré ahora el nacimiento de la bioética
en EUA en la década de los 1970 y su papel en priorizar la atención de
dilemas éticos individuales en la atención médica propios de sociedades afluentes, en desmedro de los graves problemas que afectan a las
mayorías en las poblaciones de los países periféricos.
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Orígenes y papel de la bioética
La bioética nace en los años 1970 en EUA (20) al calor de una serie de acontecimientos. Por un lado, ocurren adelantos significativos
en el conocimiento biomédico con aplicaciones a la atención médica:
nuevas técnicas quirúrgicas, transplantes, nuevos fármacos, nuevas
tecnologías reproductivas, descubrimiento de genes determinantes
de enfermedades y muchos otros. Las aplicaciones de estas nuevas
tecnologías a la medicina generan dilemas de diverso tipo: mantenimiento de la vida por métodos artificiales, preocupación por los altos
costos médicos, conciencia de las limitaciones de la medicina y del
paternalismo médico, movimientos de pacientes y nueva valoración
de la autonomía personal.
La bioética nace, entonces, para enfrentar estos dilemas y buscarles solución sin cuestionar las bases del liberalismo anglosajón y
la medicina “de mercado” prevalente en Estados Unidos, donde el
status quo exige mantener una estructura de atención médica basada
en el individualismo y en las leyes del mercado. En la concepción de
la bioética anglosajona, se priorizan problemas límite provenientes
del ejercicio de la autonomía individual y del uso de alta tecnología:
prematuridad extrema, problemas al final de la vida, clonación, uso
de embriones, genómica etc. (21). Están muy desdibujados, en cambio, los análisis de los problemas de la salud colectiva, del principio
de justicia, de las desigualdades en salud, de la falta de vigencia del
derecho a la salud, de la pobreza etc. Esta bioética tradicional anglosajona pretende ser “neutral”, se escuda en la retórica discursiva y
su enfoque individualista contribuye de hecho a legitimar el status
quo. Se apoya excesivamente en un principialismo rígido, donde el
principio de justicia queda siempre subordinado al de la autonomía
individual. Por otra parte, el auge de la bioética en EUA ha ido paralelo a la actividad de la industria farmacéutica, que tuvo que resignarse
a aceptar que sus prácticas, muchas veces reñidas con los principios
éticos de las investigaciones clínicas, sufrieran el escrutinio de comités de ética de la investigación de las instituciones en la que se desarrollan los ensayos de nuevas drogas. Creada la necesidad de revisión
ética de los ensayos clínicos controlados por la creciente desconfianza de la sociedad sobre las prácticas prevalentes en los mismos, la
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bioética pasó a ocupar un lugar preeminente en el escenario de la
producción de nuevos medicamentos. Sin embargo, la bioética que
se aplica a estas investigaciones es de base individual, con énfasis en
la autonomía personal y el consentimiento informado. Sin desmerecer
estas cuestiones, lo cierto es que ese tipo de bioética se ha ido transformando en poco más que una industria al servicio de la producción
farmacéutica.
Entre los temas que la bioética hegemónica estadounidense ha
sido remisa en abordar están:
• La preeminencia del fin de lucro en la atención de la salud;
• La inmoralidad de las desigualdades en salud y la inacción de
los estados en garantizar la salud como un derecho;
• Los determinantes sociales de la salud: pobreza, condiciones de
vida y trabajo, deterioro ambiental;
• Los abusos de la industria farmacéutica en las investigaciones,
las prácticas de patentamiento que llevan a la generación de
monopolios, las prebendas a los médicos, el marketing directo
a los pacientes y la comercialización de medicamentos que no
tienen prioridad de salud pública y que no mejoran sustancialmente la atención médica;
• El papel nocivo de la industria alimentaria que promueve alimentación “basura”, sustrato de las actuales epidemias de diabetes y obesidad.
De esta manera, la bioética hegemónica de EUA ha estado alejada
de los principales problemas de la medicina social y de las necesidades de las poblaciones de los países periféricos. Esta bioética ha hecho
creer que los principales dilemas bioéticos se presentan en las investigaciones biomédicas, en gran medida para satisfacer el requisito de
la Agencia de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos – Food and
Drugs Administration (FDA) de que todos los ensayos clínicos controlados tengan revisión ética, aún cuando se realicen en terceros países.
Lamentablemente es esta bioética, que atiende a las necesidades de
la industria farmacéutica (12), la que más se ha difundido a los países periféricos. Desde los Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos y varias universidades estadounidenses proliferan cursos y
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programas de “capacitación” en ética de la investigación destinados
a profesionales de la salud en América Latina. Si bien estas actividades han contribuido a generar conciencia de que la experimentación
en seres humanos debe estar ceñida a normas éticas rigurosas, en
gran medida han contribuido a crear una “industria” de la bioética
bajo la forma de comités de ética privados pseudo-independientes
que esencialmente le hacen el trabajo a la industria farmacéutica de
conseguir pacientes y consentimientos informados para sus ensayos
clínicos (22). El problema ético fundamental consiste en determinar si
esas medicaciones “nuevas” son realmente necesarias para la salud
y, si, de serlo, estarán accesibles a quienes las necesiten. Este dilema
no suele ser la preocupación esencial de la bioética tradicional, que sí
insiste en el “consentimiento informado” como “certificado ético” de
las investigaciones, mas por razones de cobertura legal que ética.
Como reacción a la bioética tradicional anglosajona principalista
e individualista, han surgido enfoques críticos que plantean que los
ejes de la bioética deben ser los derechos humanos, la justicia y la
equidad, y que las políticas sociales y de salud deben examinarse éticamente con perspectiva de derechos humanos (19, 22-30). Algunos
autores hablan de Bioética de Intervención (25), mientras otros hablan
de la necesidad de “re-socializar” la bioética (29). En América Latina
estos enfoques están siendo liderados por la Red Latinoamericana y
del Caribe de Bioética de la Unesco - Redbioética (www.redbioeticaunesco.org.mx). Las propuestas de los enfoques que pudiéramos
denominar de “bioética social” se basan en premisas refrendadas por
la reciente Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
de la Unesco (31), como las siguientes:
• Los principios bioéticos son universales, aunque se expresan en
contextos particulares de acuerdo con la historia, la cultura y
el desarrollo económico y social de las diferentes comunidades
del mundo;
• La bioética debe enfocar el contexto de la salud pública en los
países pobres y sus determinantes sociales;
• El mayor dilema bioético de nuestro tiempo concierne las disparidades obscenas entre exceso de atención para unos pocos y
falta de atención para muchos;
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• Los enfoques bioéticos deben estar comprometidos con la justicia y la equidad, y basados en la defensa del derecho a la salud
como derecho humano fundamental;
• La bioética tiene que encontrar un discurso y una acción en
consonancia con los grandes problemas de la salud pública global.
Es preciso tener en cuenta que, si bien, la bioética es una disciplina que enseña a pensar en forma pluralista, buscando consensos
sobre los dilemas que confronta la sociedad en las áreas de la vida y la
salud, es también un campo de confrontación ideológica entre visiones diferentes de la sociedad, la vida y la salud. Para que sea relevante a la realidad de salud de las mayorías, tanto en países periféricos
como en los centrales, debe unir fuerzas con la medicina social y los
movimientos sociales por el derecho a la salud.
Confluencia de la bioética con la medicina social
La intersección de la bioética con la medicina social y la salud pública ha comenzado a ser motivo de análisis y producción académica
en los últimos años (27, 32, 33). Los grandes problemas de la salud
pública global que presentan dilemas éticos formidables incluyen los
siguientes:
• Grandes desigualdades en el riesgo de enfermar y morir de
acuerdo al nivel socioeconómico, género, etnia, raza y otros
factores sociales;
• Falta de respeto al derecho a la salud;
• Acceso inequitativo a los programas de promoción, protección y
reparación de salud;
• Dificultades del Estado en definir las prioridades de salud pública e investigación para la salud, al igual que ejercer la autoridad política para implementar esas decisiones;
• Tensiones entre los objetivos de proteger la salud y el bienestar
individual (medicina clínica) y poblacional (salud pública);
• Vigilancia de la salud colectiva: recolección y diseminación de
información sanitaria y uso para el beneficio de la salud de la
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población;
• Aseguramiento de la privacidad de la información médica individual y colectiva;
• Adecuada prevención y respuesta del sistema sanitario a emergencias de salud;
• Adecuado equilibrio de riesgos y beneficios en las intervenciones poblacionales de salud;
• Predicción de riesgos de salud por tamizaje en personas sanas;
• Aspectos sanitarios de la violencia, la guerra y las poblaciones
desplazadas.
Todos estos grandes problemas éticos tienen raíces y determinantes en la estructura social y son territorio de estudio y práctica de la
medicina social. Como se ha planteado repetidamente en este artículo, el dilema bioético fundamental en salud es asegurar la vigencia
de los derechos humanos y, en particular, el derecho a la salud. Por
lo tanto, la justicia y la equidad deben convertirse en los barómetros
éticos para evaluar las acciones de salud (19, 24). Por ejemplo, siempre existirán dilemas éticos entre salud individual y colectiva, por las
tensiones entre derechos individuales y derechos sociales en políticas
de salud. Estos conflictos se plantean, por ejemplo, en las contraposiciones del derecho a la privacidad y la responsabilidad pública en el
control de VIH/Sida; o en el caso de las políticas sociales con respecto
al aborto, observadas, por un lado, desde el punto de vista del ejercicio de los derechos reproductivos, y por el otro, como resultado de
eventuales políticas eugenésicas del Estado, violatorias del derecho
a la reproducción.
Otro tipo de contraposición entre lo privado y lo público ocurre
cuando el Estado desarrolla campañas masivas de inmunizaciones
para controlar o erradicar una enfermedad infecciosa: el beneficio
predecible para la población se contrapone a los riesgos eventuales
individuales. Si bien no existen recetas fáciles para el abordaje ético
de estos genuinos dilemas, la aplicación de enfoques de derechos humanos y el aseguramiento de la máxima participación ciudadana y
democrática en la toma de decisiones de políticas de salud asegurará
el máximo de beneficio.
Quizá no hay dilema ético de mayor magnitud en medicina social
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y salud pública que las decisiones de asignación de recursos para
la salud (27). ¿Cómo se equilibran las prioridades en función de la
carga de enfermedad en la población y la relación costo/beneficio
de las acciones propuestas? Si sólo importara la carga de enfermedad, quedarían sin atención adecuada centenares de enfermedades
poco frecuentes que afectan individualmente a un pequeño número
de población. ¿Cómo se concilian éticamente políticas públicas que
promueven servicios reparativos de alto costo, como por ejemplo la
atención del recién nacido de extremo bajo peso, con la prevención
de la prematuridad mediante una adecuada atención a la embarazada? ¿Cómo se equilibran las políticas de prevención de enfermedades
no transmisibles (cáncer, cardiovasculares, diabetes, obesidad y otras)
basadas en principios y prácticas probadas de salud pública destinadas a toda la población, con aquéllas basadas en el uso de pruebas
genéticas predictivas para detectar susceptibilidades individuales y
la provisión de “medicina a la carta” a aquéllos con susceptibilidad
genética aumentada? ¿Qué ejes éticos intervienen en el análisis de la
violencia como fenómeno social y problema de salud?
La bioética tiene que desarrollar enfoques de análisis ético de las
conductas de los estados y los sistemas sociales y económicos que
influyen en la salud colectiva (17, 18, 23, 24, 28, 29, 34). Es hora, por
ejemplo, de que las políticas de financiamiento del sector salud impuestas por los organismos financieros internacionales y seguidas por
los gobiernos, sean tomadas como lo que son: experimentaciones sobre la salud de la población y pasen por el escrutinio ético que deben
pasar todas las experimentaciones en seres humanos (consideración
de riesgos y beneficios, participación de la comunidad en las decisiones y consentimiento de la misma para las acciones planteadas etc.).
Conclusión: bioética y medicina social unidas en el compromiso con
los derechos humanos y la salud colectiva
La bioética y la medicina social deben unirse en la lucha por el
derecho a la salud, como parte de la lucha por los demás derechos
económicos, culturales y sociales, es decir por la justicia social y la
equidad. Se deben enfrentar las políticas de las grandes corporaciones que quieren vender los espejitos del mercado y el concepto de
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salud como responsabilidad individual, con políticas participativas
por la salud colectiva como bien público y derecho de los pueblos. Por
otra parte, se deben confrontar las políticas abusivas de la industria
farmacéutica, asegurando el respeto a los principios éticos y a los derechos humanos en las investigaciones biomédicas (30) y el acceso a
los beneficios de las investigaciones y a los medicamentos esenciales
sin barreras comerciales artificiales. Finalmente, es fundamental la
democratización de las decisiones de políticas de salud, dando relevancia a los movimientos sociales por el derecho a la salud y las
organizaciones de pacientes.
La bioética con compromiso social no tiene todavía un ascendiente grande entre algunos académicos que están más interesados por
lo discursivo y retórico que en asegurar equidad y justicia en salud
(29). Frente a críticas de que el pensamiento social en bioética es una
manifestación de “política” más que de “ética”, cabría citar a Rudolph
Virchow, el padre de la patología celular y de la medicina social del
siglo XIX, quien, ségun relatan DeWalt y Pincus, dijo: “La medicina
es una ciencia social, y la política es medicina en gran escala” (35).
Parafraseando a Virchow, hoy podríamos decir: “La bioética es una
ciencia social, y la política es bioética en gran escala” y agregar que
el accionar de la bioética y la medicina social deben unirse en procura
de la justicia social y el bienestar colectivo.
Partes de este texto corresponden a una conferencia pronunciada en el Seminario Internacional de Bioética y Salud Pública, organizado por el Curso de
Doctorado de Salud Pública de la Universidad de Colombia, Bogota, 23-24 de
noviembre de 2006, y publicada en el libro: Franco Agudelo S. (Editor): Bioética y Salud Pública: Encuentros y Desencuentros, Universidad de Colombia, Bogotá, 2007.Las opiniones expresadas aquí son del autor y no coinciden
necesariamente con las de la Organización Panamericana de la Salud y la
Universidad de Columbia.
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Neuroética - uma nova extensão da bioética
Neuroethics: a new branch of bioethics
Raul Marino Jr.
Faculdade de Medicina e Núcleo de Estudos de Bioética da Universidade de
São Paulo (USP); Instituto Oscar Freire, São Paulo, São Paulo, Brasil.
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Resumo: Este artigo discorre sobre a neuroética, uma das disciplinas mais
jovens ramificada da bioética original, já cognominada de “ética das ciências do cérebro”. A neuroética considera o cérebro como sede de nossa humanidade e pessoalidade, tratando do estudo das questões éticas, legais e
sociais que surgem quando os achados científicos sobre o cérebro são levados
à prática médica, às interpretações da lei, saúde e orientações da sociedade.
Em resumo, é a ética das neurociências.
Palavras-chave: Neuroética. Neurociências. Ética. Neurofilosofia.
Abstract: This article discusses Neuroethics, one of the youngest disciplines
to have branched out from the original bioethics, which has been called “ethics of the brain sciences”. Neuroethics views the brain as the seat of our humanity and personality, dealing with ethical, legal and social questions that
arise when scientific findings about the brain are taken into medical practice
and into the interpretations of the law, healthcare and society’s guidelines. In
summary, it is the ethics of neurosciences.
Key words: Neuroethics. Neurosciences. Ethics. Neurophilosophy.

O último Congresso da Sociedade Brasileira de Bioética, realizado
em São Paulo, contou com a participação do professor Turhan Canli,
da Suny Stonybrook University, o qual apresentou em sua conferência
um novo ramo da bioética, trabalhado por esse ilustre pesquisador,
membro do Comitê Executivo da Neuroethics Society, recém fundada
em 2006, e cujo presidente é o professor Steven Hyman, um dos diretores da Harvard University.
Essa recém instituída sociedade, que vem publicando seus Suplementos no The American Journal of Bioethics (1), deve sua expansão
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ao fato de a moderna neurociência ter permitido a instauração de novos tratamentos nas doenças do cérebro e, também, ao surgimento
de surpreendentes e inesperadas aplicações do progresso tecnológico
neurocientífico, no nível individual e da medicina em geral, afetando,
inclusive, a percepção dos condicionantes culturais. Em função desses progressos, tornou-se necessária a definição de novos aspectos
nos julgamentos éticos quanto à prática médica dessas aplicações em
relação ao funcionamento cerebral na saúde e nas doenças.
Muitos autores já vêm publicando extensamente sobre o papel de
determinadas áreas cerebrais como sede do comportamento ético e
moral, na solução dos dilemas éticos, na manipulação do cérebro por
meio de drogas, neurocirurgias, estimulação elétrica ou magnética,
estudando, inclusive a neurobiologia da dependência de drogas e fármacos (2-8).
A missão da Neuroethics Society, segundo seu atual presidente,
é a de promover o desenvolvimento e a aplicação responsável das
neurociências e de seus progressos sem precedentes, alcançados nas
últimas décadas nas ciências básicas do cérebro e da mente, no tratamento de desordens psiquiátricas e neurológicas, por intermédio da
participação de pesquisadores acadêmicos, cientistas e clínicos interessados nas implicações sociais, legais, éticas e políticas, produzidas
pelos avanços das neurociências.
Patrícia Churchland, em vários livros e publicações (9,10), vem
desenvolvendo, ainda mais, um ramo ligado a essa nova especialidade, que denominou de neurofilosofia: área que envolve o estudo
das neurociências e da filosofia da mente, procurando por uma teoria
unificada sobre a mente e o cérebro.
O cérebro é, sem dúvida, a sede do que consideramos ser a nossa
humanidade, da ética, moral, pessoalidade, das emoções, sentimentos
do certo e do errado, do bom e do mau, o órgão que nos torna únicos
como indivíduos e que nos empresta nossa personalidade, caráter, individualidade, ideais, memórias, habilidades criativas e nosso Eu ou
self, a mente, consciência, inteligência, comportamento e conduta.
A nova disciplina da neuroética se aplica especificamente ao estudo e tratamento de problemas relacionados a essas funções cerebrais,
e vem atraindo o pensamento bioético para setores que compreendem
desde a filosofia, passando pela psiquiatria, neurologia, direito, inte-
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resses públicos e sociais. Essa especialidade é criação de eminentes
neurocientistas, que trabalham sobre o mais complexo órgão de nosso
corpo - pesquisadores que agora se sentem responsáveis pelo entendimento que os leigos poderão vir a ter em relação a essas pesquisas
e sua importância em nossos assuntos cotidianos, criando-se, assim, a
ética das ciências do cérebro, conforme uma de suas definições:
“... o estudo das questões éticas, legais e sociais que surgem
quando os achados científicos são levados à prática médica, interpretações legais, saúde e normas sociais, que englobam achados
nos campos da genética, neuroimagens, diagnóstico e previsão de
doenças, quer sejam examinadas por médicos, advogados, juízes,
seguradoras ou legisladores e o público em geral ao lidar com
esses fatos” (11).
Wiiliam Safire, presidente da Dana Foundation, e responsável por
ter cunhado o termo neuroética, assim a define:
“Neuroética é o exame do que é certo ou errado bom ou mau, em
relação ao tratamento do cérebro humano, seu aperfeiçoamento, sua boa invasão, ou manipulação preocupante, incluindo a
neuroimagem, a robótica, interfaces entre cérebro e computador,
psicofarmacologia e neuro-estimulação aumentativa das funções
cerebrais normais” (12).
Em razão dos progressos neuro-tecnológicos dos últimos 30 anos,
esses fatores ensejaram o surgimento de um novo especialista: o neuroeticista. Essa nova especialidade deverá estudar as implicações éticas de nossas intervenções sobre o cérebro: os presentes e futuros
desafios em mapear, monitorar, estimular ou alterar as funções cerebrais, por meio de imagens radiológicas, fármacos, técnicas neurocirúrgicas avançadas e a estimulação elétrica intracerebral ou magnética extracraniana, alterando, assim, a cognição, humor ou afetividade
e a privacidade de nossos pensamentos, como é o caso dos modernos
detectores de mentiras empregados em assuntos forenses ou por grupos antiterroristas.
Futuramente, essa nova ciência bioética deverá tornar-se também
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uma neurociência da ética que, sob a perspectiva das funções cerebrais cada vez melhor conhecidas, deverá envolver-se com noções filosóficas como: livre-arbítrio, autocontrole, violência, identidade pessoal e intenções, fruto de nosso melhor conhecimento sobre cognição
moral, na tentativa de procurar respostas para muitas perguntas:
• Como o cérebro toma decisões?
• Como estão os valores nele representados?
• Como o cérebro resolve os dilemas éticos e decisões éticas?
• Qual o papel das emoções nos raciocínios éticos? (13)
• Qual a base biológica da cognição moral e do comportamento
humano?
• É o cérebro mais importante que nossos genes na definição de
quem somos e de quem nos tornamos?
• Qual a representação neural do self?
• A noção de identidade pessoal tem um substrato cerebral?
• É possível que certas terapias médicas e neurotecnológicas modifiquem quem somos? Quais as implicações éticas dessas alterações?
• É o cérebro uma máquina de determinismo?
• Que estruturas cerebrais regulam o autocontrole, agressividade, doença mental ou disfunção cerebral? Quais as implicações
éticas e legais?
• Nossas diferenças de comportamento e de julgamento são inatas ou aprendidas?
• Pode a moral ser biologizada e perder seu status como moral
pura?
• Nossos conceitos éticos precisarão de revisão?
Como se pode ver há uma multidão de questões e muito poucas
respostas. No futuro, a ética irá se tornar um fórum que precisará da
participação de todos - um convite ao público profissional e leigo para
uma reeducação ou uma “neuroalfabetização” do público e da mídia.
Nos julgamentos morais, que hoje se sabe são gerados por determinadas áreas cerebrais, a neuroética deverá ser mais vital que a genética,
porque envolve a mente humana permitindo assim:
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• Prever a possibilidade de ocorrer uma doença degenerativa tipo
Alzheimer ou Huntington;
• Esclarecer as bases biológicas do livre-arbítrio e da responsabilidade;
• Identificar a predisposição a uma psicopatia ou à violência;
• Estabelecer a interface entre cérebro e máquinas ou próteses de
membros ou órgãos;
• Estudar os mecanismos moleculares da memória e fármacos
que a estimulam;
• Estudar drogas que alcançam outros alvos e estruturas cerebrais;
• Verificar o papel dos neurologistas nas decisões sobre terminalidade da vida, morte cerebral e transplantes;
• Identificar os efeitos da psicocirurgia, cirurgia das epilepsias e
doença de Parkinson e da dor;
• Pesquisar a implantação de células-tronco, tecidos fetais ou tecido nervoso no cérebro;
• Decifrar ou definir se o cérebro é causa ou conseqüência das
propriedades da mente humana – genética ou ambiente?
• Estudar as bases neurais do pensamento ético e a experiência
moral do dever;
• Entender melhor as doenças mentais e também a mente dos
indivíduos normais;
• Decifrar o mistério do que nos torna humanos e impedir que
sejamos desumanizados;
• Entender as bases neurais da espiritualidade (Neuroteologia)
(14).
Papel do neuroeticista
A ética também sofre evolução a partir da tecnologia. Os neuroeticistas têm uma responsabilidade especial no novo debate bioético.
Devem ajudar o público em geral não somente a evitar concepções errôneas sobre o que a neurociência pode fazer, mas, também, entender
o que ela não pode fazer. Serão responsáveis por colocar o contexto
dos avanços neurocientíficos e das neurotecnologias no lugar correto
e afastar medos desnecessários em relação aos mesmos, ajudando a
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discernir sobre o uso da neuroimagem na tomografia computadorizada (CT scanner), ressonância magnética, positron emission tomography (PET scanner), single photon emission computerized tomography
(SPECT), mapeamento cerebral etc, na neurotecnologia clínica ou cirúrgica e na farmacologia psiquiátrica.
Segundo Gazzaniga, a neuroética torna-se mais do que apenas
bioética para o cérebro: “ela é a reflexão e o exame das implicações
sociais das doenças, normalidade, mortalidade, estilo de vida e a filosofia de vida, informados pelo nosso entendimento dos seus mecanismos cerebrais subjacentes” (15). Em suma, a neuroética é um esforço
para estudar uma filosofia da vida em bases cerebrais. Para concluir,
sugerimos o seguinte mantra: se a tecnologia existe, usemo-la! Mas
sem cometer erros; em algum ponto de nossas vidas todos seremos
vulneráveis, pois nosso cérebro é ainda um enigma... Em conclusão:
a boa ciência será ainda melhor com boa ética! É o cérebro do homem
estudando seu próprio cérebro...
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Resumo: A bioética possui hoje várias acepções. O presente artigo, ao mesmo
tempo em que analisa diversas definições propostas para a bioética, a caracteriza como disciplina. Além disso, o texto objetiva identificar suas especificidades, conteúdos e metodologia, bem como mapeia seus domínios e identifica
os territórios da sua aplicação.
Palavras-chave: Disciplina bioética. Ética prática. Direitos Humanos. Paradigma de Complexidade.
Abstract: Bioethics has several meanings today. At the same time as analyzing
a variety of definitions for bioethics that have been proposed, the present article characterizes it as a discipline. In addition, this text has the aims of identifying the specific features, content and methodology of bioethics, mapping
out its domains and identifying its fields of application.
Key words: Discipline of bioethics. Practical ethics. Human Rights. Paradigm
of complexity.
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A 51a. Assembléia Geral da Associação Médica Mundial (AMM) em
Tel-Aviv em1999 aprovou documento sugerindo às Faculdades de
Medicina de todo o mundo incluir entre as disciplinas obrigatórias
dos seus programas de curso o ensino da ética médica e dos direitos
humanos. Na exposição de motivos, a AMM leva em consideração que
“a ética e os direitos humanos fazem parte do trabalho e da cultura do
profissional médico” e também que “a ética e os direitos do homem
fazem parte da história, da estrutura e dos objetivos da AMM”.
É evidente que a disciplina bioética atende satisfatoriamente aos
requisitos daquela recomendação. Entretanto, dado ao caráter dos
seus conteúdos, é igualmente evidente que ela é hoje uma disciplina
de formação básica para um mundo pluralista, razão pela qual deveria ser adotada também em cursos de outras áreas como o direito, a
economia, a geografia, as ciências sociais etc, no sentido de contribuir
com a criação de uma cultura bioética da qual nosso mundo des-referenciado tanto necessita.
Características
Para Lepargneur a bioética é uma “disciplina prática cujo fim é
conseguir o consenso máximo em matéria de duvidosos desafios na
área da saúde humana, para elaborar e implementar normas de ação”
(1). Schneider e Camargo a vêem como “o novo rosto da ética científica” e uma “ciência da qual o homem é sujeito e não somente objeto”
(2).
Javier Sádaba afirma que ela é um símbolo da temporalidade da
ética, com a função de esclarecer o que esta última deve ser em nossos dias: “a ética ou moral se estende no tempo e, em cada momento,
deve enfrentar-se com os problemas com os quais lhe cabe conviver.
Os de hoje são, especialmente, bioéticos” (3). Para Bobbio ela é um
direito humano de quarta geração (4) e Casado afirma que, em certo
sentido, ela é mais uma questão político-jurídica do que estritamente
ética (5).
Há ainda os que a percebem como um movimento cultural surgido na década de 1900 (6) e aqueles que a saúdam como um novo humanismo não antropocêntrico (7). Engelhardt a vê “colocada diante
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de um fundo de considerável ceticismo, perda de fé, convicções persistentes, pluralidade de visões morais e crescente desafio das políticas públicas” (8) e Buxó diz que “está em um contexto de significado
que é em si mesmo uma realidade social e uma realização particular
da ação humana, definindo um mundo moral e prático” (9).
Tem-se aqui reunidas as principais características da bioética:
• é uma disciplina ética-prática de natureza dialógica e transdisciplinar, que define, no mundo plural da vida contemporânea,
um mundo moral-prático próprio;
• é também um movimento sócio-cultural de cunho humanista e,
neste sentido, é uma realidade social e uma realização particular da ação humana;
• por fim, em certo sentido é ainda um direito humano e, como
tal, acarreta também implicações político-jurídicas e não apenas
éticas.
Em síntese: a bioética é um lugar de desvelamento dialógico do
pensamento ético atual sobre os valores em torno dos quais adquire
sentido a vida humana, principalmente ao que diz respeito à vida e à
saúde, e que busca definir estratégias de equilíbrio entre os poderes
que atuam em nossas sociedades plurais contemporâneas.
A teoria bioética
Toda disciplina necessita de uma teoria que a embase e esta teoria
precisa ser capaz de ordenar o caos dos conhecimentos que a integram, porque do contrário não se prestará a ser uma base sólida para
aquele determinado campo do conhecimento, que permanecerá fragmentado e obscuro. É o indispensável trabalho do pensamento que
deve subsidiar sempre o agir humano para que ele possa ser um agir
coerente, conseqüente e, sobretudo, responsável. Assim, as pessoas
que desejam atuar no campo da bioética devem procurar acrescentar à sua ética sócio-cultural e familiar uma formação específica mais
aprofundada porque, como propõe Habermas:
“Los sujetos que juzgan moralmente sólo pueden normalmente
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actuar conforme a su proprio juicio tras haberse convertido en sujetos capaces de actuar moralmente... La eticidad de una forma de
vida se acredita, pues, en procesos de formación y tipos de relación que hacen que el individuo cobre conciencia de sus deberes
concretos y que a la vez lo motivan para actuar de conformidad
con ellos” (10).
A finalidade da teoria bioética é, portanto, delimitar e esclarecer
os problemas éticos suscitados pelas tecnociências e pelas políticas
público-sociais, consensuando um mínimo de coerência ética para a
tomada de decisões. Seu foco é a preservação da vida e da saúde e a
melhoria da sua qualidade, resguardando em todas as circunstâncias
o respeito pela vida e pela dignidade humana bem como pela saúde
e integridade da biosfera.
É fácil observar que a teoria filosófica da bioética ergue-se em torno dos valores que dão sentido à vida cotidiana, levando-se em consideração o contexto do mundo atual1 e o fato de que “los problemas
nuevos no hacen vieja a la ética” (11). Por isso mesmo, ela não é uma
teoria de natureza ideológica nem dogmática, mas fundamentalmente informadora de uma práxis sócio-cultural responsável.
Com base nela, podemos dizer de modo sintético que a disciplina
bioética tem por objeto a reflexão sobre os avanços da ciência e da
biotecnologia e os seus reflexos no mundo da vida e da saúde, à luz
de critérios estritamente éticos. Ou seja: Tem por objeto as ciências,
as políticas e as técnicas aplicadas ao ser humano e ao seu entorno,
tanto para o presente como para o futuro, e tem por método a reflexão
ético-filosófica aplicada a uma prática coerente e consequente.
Isto significa que nos inevitáveis conflitos no seio de uma sociedade pluralista, esta disciplina instaura um espaço de diálogo entre os
pontos de vista inicialmente divergentes dos “estranhos morais” (12).
A meta é chegar a um consenso ou, pelo menos, a um acordo eticamente aceitável no trato dos problemas e na resolução dos conflitos.
Para isto, as diferenças devem ser colocadas com clareza e ouvidas

1“Las cuestiones prácticas, que afectan a la orientación en la acción, surgen en situaciones concretas de acción, y éstas están siempre insertas en el contexto históricamente
acuñado de un particular mundo de la vida”. Habermas, Op. cit. 1998. p. 70.
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sem preconceitos, e todos os participantes do debate devem abrir mão
de impor suas convicções pessoais, mantendo-se abertos ao diálogo.
A participação deve ser livre, sem qualquer espécie de imposição ou
coação e sem o desejo de vencer ou convencer. Todos devem estar
predispostos tão somente a contribuir para o êxito daquele determinado debate e prontos para analisar com isenção os mais variados
enfoques, de modo a aprovar soluções consensuais, de preferência
laicas e transdisciplinares.
A única exigência é que todos os participantes desse diálogo
transdisciplinar e transconfessional sejam competentes nas suas próprias áreas e mantenham uma postura ética, respeitosa, coerente e
consistente, além de aceitar dividir responsabilidades na escolha de
valores que tenham obtido nesse contexto uma aprovação ampla e, se
possível, inclusive das partes afetadas pela decisão a ser implementada: “Toda norma válida habría de poder encontrar el asentimiento
de todos los afectados si éstos participasen en un discurso práctico”
(13). De qualquer modo, as decisões a serem tomadas devem levar
em conta todos os possíveis envolvidos por seus efeitos, como se eles
próprios estivessem participando do debate.
A disciplina bioética
Foucault ressalta que
“...uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos: tudo isto constitui uma espécie de sistema anônimo à
disposição de quem quer ou pode servir-se dele” (14).
Explica que para que um conjunto de conhecimentos possa articular-se numa disciplina, deve possibilitar a formulação e a reformulação indefinida de proposições novas que possam inscrever-se naquele
determinado horizonte teórico, porque antes de poder ser declarada
verdadeira ou falsa, a proposição deve encontrar-se “no verdadeiro”
daquele horizonte teórico específico. Por sua vez, Morin aponta que
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“...apesar de estar englobada em um conjunto científico mais amplo, uma disciplina tende naturalmente à autonomia pela delimitação das suas fronteiras, pela linguagem que instaura, pelas técnicas que elabora ou utiliza e, eventualmente, pelas teorias que
lhe são próprias” (15).
Observa-se que a disciplina bioética é positivada por uma teoria
própria que possui caráter ético-prático transdisciplinar, sendo adequada a subsidiar a tomada de decisões nas áreas da saúde, da biotecnologia, da engenharia genética, da biopolítica etc., isto é: naquelas
situações concretas em que uma ação ética é exigida. É também uma
disciplina autônoma e uma ciência – ou pelo menos possui práticas
análogas – e busca definir estratégias de equilíbrio entre os distintos
poderes que atuam nas sociedades plurais contemporâneas.
É verdade que o seu campo de inserção é o das disciplinas ético-práticas e não o das disciplinas teórico-científicas, no seu sentido
mais restrito. Contudo, mesmo não sendo uma disciplina estritamente
científica, ela não prescinde das suas interações com a ciência: o bioeticista precisa conhecer um mínimo de biologia e de genética para
habilitar-se ao debate sobre clonagem terapêutica, por exemplo, do
mesmo modo que necessita informar-se sobre direito, demografia,
sociologia e economia se quer participar da tomada de decisões no
campo das políticas públicas. É o paradigma da complexidade2 que
informa esta disciplina e é a própria natureza dialógica da bioética
que assim o exigem.
Contudo, o bioeticista não é o profissional polivalente, não é aquele que sabe tudo e sobre tudo decide. Ele é, antes de tudo, um intelectual público, ou seja: Alguém com responsabilidades e obrigações
para com os outros, que pesa as consequências das suas decisões e,
ao mesmo tempo, alguém aberto ao diálogo e familiarizado com as
metodologias transdisciplinar e transconfessional como proposta de
aproximação do conflito ético. Assim é que quem quer que pretenda
entrar nessa área, além de aprofundar sua formação ética deve ainda
adquirir e praticar algumas habilidades indispensáveis como:

2 Do latim complexus, que significa entrelaçado, entretecido.
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• Desenvolver a capacidade de escutar atentamente e sem preconceitos todas as partes envolvidas no debate ético;
• Ter rigor na análise dos problemas éticos, enfocando todos os
seus vários aspectos e ponderando, através do sistema de freios
e contrapesos, os distintos valores em jogo à luz das peculiaridades do caso concreto;
• Colocar sob suspeita suas próprias convicções e aprender a abrir
mão delas, quando convencido da sua fragilidade;
• Desenvolver a capacidade de exercer uma crítica isenta e, sobretudo, a sempre difícil autocrítica.
Deste modo, o que se torna inaceitável no contexto da bioética é o
profissional encastelado na sua área ou o “especialista” que, apoiado
em “argumentos de autoridade” ou em “preceitos metafísicos”, pretenda ditar comportamentos.
Os conteúdos da disciplina bioética
Os conteúdos desta disciplina formam um verdadeiro mosaico,
tão distintos são os problemas por ela abordados. Estes variam não
apenas com o tempo, mas também com o contexto no qual estão inseridos, o qual precisa integrar o quadro da apreciação. Por exemplo,
se considerarmos o que fez surgir o Relatório Belmont, veremos que
foi a questão da extrema vulnerabilidade dos sujeitos de pesquisa que
foram tratados como meras “coisas à disposição dos pesquisadores.
Mas se considerarmos o problema atual das gestantes HIV positivas
na África, vamos nos deparar com as questões da beneficência e da
justiça em relação aos sujeitos de pesquisa e, ainda, com o problema
da sua vulnerabilidade. E como estes problemas devem ser apreciados
no seu contexto, há também toda uma questão econômica envolvida:
as multinacionais farmacêuticas investem nas pesquisas porque esperam ganhar muito dinheiro com a descoberta e o desenvolvimento
de vacinas contra a aids. Mas não estão dispostas a “gastar dinheiro”
oferecendo aos sujeitos de pesquisa o melhor tratamento existente,
como manda a Declaração de Helsinque.
A partir destes exemplos, percebemos que há problemas gerais
que são universais, ao lado de problemas pontuais em diferentes con-
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textos. Os primeiros integram “zonas de consenso” que são universais
(ou pelo menos universalizáveis), e os segundos integram “zonas de
conflitos” que precisam ser trabalhadas, no sentido de se buscar diminuir a conflitividade e, eventualmente, formar novos consensos.
A teoria bioética dá conta desta tarefa com propriedade, porque
nela existem conteúdos universais e, sobretudo, porque os princípios
gerais que a balizam são perfeitamente universalizáveis.3 Contudo,
é inquestionável que o ensino desta disciplina também não pode ignorar o contexto no qual esteja sendo praticado. No nosso país, por
exemplo, ao lado da base teórica universal ou universalizável, a bioética precisa preocupar-se ainda com os “problemas persistentes” (16)
com que é obrigada a conviver. Por isso, o seu ensino e a sua prática
não podem deixar de estar entrelaçados com as questões da fome, da
discriminação, da desigualdade de oportunidades, da falta de assistência, da exclusão social, do abandono da infância e dos idosos, do
racismo etc. Do contrário, estaremos disfarçando nossa hipocrisia sob
o manto de um discurso politicamente correto mas absolutamente vazio, por inconseqüente.
Os territórios da bioética
Embora a bioética tenha surgido na área da saúde, ela não se restringe aos seus domínios. Na verdade, ela pertence a uma verdadeira
“encruzilhada” de territórios:
•Seu território de nascimento é o das ciências da saúde, onde os
seus domínios transdisciplinares são a medicina, a biologia, a
genética, a odontologia, a enfermagem e as demais disciplinas
afins;
•Pertence também ao território das ciências humanas, onde seus
domínios transdisciplinares são a antropologia, a sociologia, a
psicologia, a filosofia (sobretudo o campo da ética) e as demais
disciplinas afins;
•Por fim, a bioética insere-se ainda no território das ciências so3 Não se trata de defender a bioética principialista, mas de reconhecer o valor intrínseco do principialismo na bioética.
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ciais aplicadas, onde seus domínios transdisciplinares são o direito, a economia, a demografia, a administração, o serviço social e as demais disciplinas afins.
Isto coloca a questão dos limites desta disciplina porque, como vimos, ela pertence aos muito amplos territórios biotecnológicos, sociais
e políticos e, na perspectiva transdisciplinar que lhe é própria, as fronteiras entre esses territórios se tornam absolutamente permeáveis. É
porisso que os seus limites serão sempre arbitrários e provisórios, devendo ser buscados na justa compreensão daquilo que embasa a sua
filosofia e balizados pelo respeito à liberdade e à dignidade humana,
em condições de uma justa igualdade de tratamento e de oportunidades para todos, sem distinções de etnia, origem, sexo, localização
geográfica, posição social etc. É por isso que a bioética é a ética laica
do nosso tempo.
A metodologia da bioética
Vimos que é o paradigma de complexidade4 que informa a teoria e a prática da bioética. Morin ensina que “a complexidade surge
como dificuldade, como incerteza e não como uma clareza e como
resposta. O problema é saber se há uma possibilidade de responder
ao desafio da incerteza e da dificuldade” (17). De fato, somos hodiernamente obrigados a conviver com a profunda incerteza dos rumos da
tecnociência, do homem e do planeta. Mas é no meio dessa incerteza
que a bioética tem que atuar. Por este motivo, a sua metodologia não
poderia ser outra senão a ética dialógica,5 com as suas características
de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e, no caso da bioética, a indispensável transconfessionalidade.
Reunir a dialógica com a complexidade dará a abertura de que
precisa a bioética para desempenhar o seu papel de ética laica do
século XXI:

4 “Chamo paradigma de complexidade ao conjunto dos princípios de inteligibilidade
que, ligados uns aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão complexa do universo (físico, biológico, antropossocial)”. Morin. 1996. p. 330.
5 Também conhecida como “Ética do discurso”.
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“O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos
sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para restabelecermos as articulações entre o que foi separado... É a concentração na direção do saber total... A totalidade é,
ao mesmo tempo, verdade e não verdade, e a complexidade é isso:
a junção de conceitos que lutam entre si” (18).
Níveis de reflexão da bioética
Reichlin, citado por Lepargneur, diz que a bioética possui uma
“pluralidade de níveis de reflexão”, o quais organiza em três campos
principais:
• Pesquisas fundamentais;
• Prática clínica;
• Políticas da saúde (19).
Não obstante, uma observação mais atenta indica a necessidade
de complementação dos campos propostos por Reichlin, agregandolhes outros três:
• O Direito;
• O meio ambiente;
• A educação em bioética.
Distribuídos por estas seis áreas, atualmente se aceita que dizem
respeito à bioética:
“Os problemas derivados da engenharia e da terapia genética, da
análise do genoma humano, da reprodução assistida, da pesquisa e da experimentação, o aborto, a esterilização, a eutanásia, os
transplantes, a informática e a confidencialidade dos dados, as
incapacitações, as menos-valia e as possíveis causas de discriminação, a psiquiatria, a aids, a toxicodependência, a ecologia, além
das relações entre ética, medicina, direito e economia da saúde. A
tudo isto deve juntar-se a necessidade de encontrar respostas jurídicas que se encaminhem ao respeito e à promoção dos direitos
humanos” (19).
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Por fim, considerando os avanços das neurociências, devemos incluir também na reflexão bioética atual os problemas derivados da
psicofarmacologia e do controle cerebral e emocional, ou seja: Os métodos e também as técnicas de controle cerebral e emocional que se
encontram fora do campo da psiquiatria, mas dentro do território dos
estudos comportamentais humanos.
Percebemos assim que a pluralidade e a disparidade dos conteúdos da bioética acarretam uma dificuldade aparentemente insolúvel:
como dar uma unidade a esta disciplina? Ou, pelo menos, como construir uma coerência interna para esta disciplina? Casado aponta a solução: “o respeito aos direitos humanos como limite e a sua promoção
como modelo de vida e de sociedade que se deseja conseguir”(20).
Evidentemente, se o respeito aos direitos humanos pode dar uma
coerência interna a bioética, precisamos explicitar melhor a relação
desses direitos com esta disciplina, definindo com clareza o que, nos
direitos humanos, pode dar unidade à bioética.
Pérez Luño, citado por Marín, esclarece que
“... os direitos humanos são um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências
de dignidade, liberdade e igualdade humanas... sendo, portanto,
os citados valores de dignidade, liberdade e igualdade o eixo axiológico em torno do qual girou sempre a reivindicação histórica do
discurso sobre os direitos humanos” (21).
É fácil perceber que tais valores formam também, desde o seu
início, o eixo axiológico da bioética e que são eles que lhe conferem a
sua unidade. Podemos concluir afirmando que a bioética é tanto uma
ciência pluralista quanto uma disciplina ética prática (ambas abertas
e com fronteiras permeáveis entre as ciências e as disciplinas afins)
que se propõe a realizar as articulações necessárias entre os pressupostos éticos, os procedimentos e as políticas públicas, de modo que
possam tornar-se procedimentos e políticas de compromisso e de solidariedade.
O presente artigo é um excerto da dissertação de mestrado “A bioética dos
Excluídos” apresentada pela autora na conclusão do Máster en bioética y
Derecho da Universidade de Barcelona, Espanha em 2003.

167

45

Revista Brasileira de Bioética
Referências
1. Lepargneur FH. Bioética. Novo conceito – a caminho do consenso. São
Paulo: Edições Loyola, 1996. p. 19.
2. Schneider JF, Camargo WA. A linguagem no contexto da bioética: contribuições da hermenêutica filosófica. O Mundo da Saúde 2002; 26 (1): 128.
3. Sádaba J. Origen, concepto y sujeto de la bioética. Barcelona: Universität
de Barcelona 2003. p. 5.
4. Bobbio N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 6.
5. Casado M. Los derechos humanos como marco para la bioética. Barcelona:
Universität de Barcelona 2003. p. 6.
6. Garrafa V. Questões sobre bioética. Fórum de Bioética do Superior Tribunal
de Justiça. Brasília: STJ 2000. p. 2.
7. Guerra MM. É possível uma bioética humanista? In: Almeida MC, Knobb M, Almeida AM. (orgs.) Polifônicas idéias. Porto Alegre: Sulina, 2003. p.
80-4.
8. Engelhardt T. Fundamentos da bioética. São Paulo: Edições Loyola, 1998.
p. 31.
9. Buxó MJ. Bioética y antropologia: relativismo cultural. Barcelona: Universität de Barcelona 2003. p. 6.
10. Habermas J. Escritos sobre moralidad y eticidad. Barcelona: Ediciones
Paidós Ibérica S.A., 1998. p. 76.
11. Sádaba. Op. cit. 2003. p. 2.
12. Engelhardt T. Op. cit. 1998. p. 32.
13. Habermas. Op. cit. 1998. p. 68.
14. Foucault M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2003. p.
30.
15. Morin E. Educação e complexidade – os sete saberes e outros ensaios. São
Paulo: Cortez Editora, 2002. p. 37.
16.Garrafa V, Porto D. Bioética, poder e injustiça: por uma ética de intervenção. In: Garrafa V, Pessini L. (orgs.) Bioética, poder e injustiça. São Paulo:
Edições Loyola 2003. p. 36.
17. Morin E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
p. 177.
18. ________. Op. cit., p. 192.
19.Lepargneur, Op. cit., p. 29.
20.Casado M. Las implicaciones éticojurídicas de la biotecnología y la biome-

168

46

Volume 3 - número 2 - 2007
dicina. Barcelona: Universität de Barcelona, 2003. p. 10.
21. Marín ML. Concepto y función de los Derechos Humanos. Barcelona:
Universität de Barcelona, 2003. p. 5.

Recebido: 10/1/2007 Aprovado: 23/4/2007

169

47

Revista Brasileira de Bioética

Reflexões sobre a interrupção da gestação de
feto anencéfalo
Reflexions of therapeutical anticipation of the childbirth
Ivan Augusto Baraldi
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina,
Brasil.
ivanbaraldi@bol.com.br
Nilza Maria Diniz
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, Paraná, Brasil.
nzdiniz@uel.br

Resumo: A anencefalia é uma anomalia fetal grave e incompatível com a vida
extra-uterina. O artigo versará sobre esta malformação e as conseqüências
ocasionadas na vida da gestante, baseando-se na inexistência de vida fetal
em potencial, que torna lícita a interrupção da gravidez. O procedimento
realizado neste caso denomina-se antecipação terapêutica do parto, não se
confundindo, de maneira alguma, com o abortamento. Serão destacadas as
distinções entre os dois institutos, assim como se tratará da questão da anencefalia, evidenciando seu caráter letal. Procura-se de igual maneira enfatizar as
maiores possibilidades de risco à saúde da mulher em gestações deste tipo.
Também serão tecidas considerações sob o enfoque ético, no que se refere à
vida humana, ser humano e pessoa, discutindo a antecipação terapêutica do
parto de feto inviável com base em premissas de ordem moral. Objetiva-se,
desse modo, demonstrar a necessidade de garantir a autonomia da gestante
de feto anencefálico, no sentido de que, após a reflexão e discussão com seus
pares, somente a ela deva caber a decisão de interromper ou não a gravidez
diante do diagnóstico da malformação fetal.
Palavras-chave: Anencefalia. Autonomia. Saúde. Antecipação terapêutica do
parto.
Abstract: Anencephaly is a severe fetal anomaly that is incompatible with extrauterine life. This paper addresses this malformation and its consequences
on the life of the pregnant woman, based on the nonexistence of potential
fetal life, which makes termination of the pregnancy legally permitted. The
procedure performed in this case is known as therapeutic early delivery, and
should not in any way be confused with abortion. The distinctions between
these two institutes are highlighted, and the issue of anencephaly is dealt
with, showing its lethal nature. Likewise, this study seeks to emphasize the
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greater possibility of risk to the woman’s health in pregnancies of this type.
Ethical issues relating to human life and the human being and person are
also addressed, discussing therapeutic early delivery of an unviable fetus on
the basis of moral premises. The aim is therefore to demonstrate the need
to ensure the woman’s autonomy in the event of a pregnancy with an anencephalous fetus, such that, after reflection and discussion with her peers, the
decision on whether to terminate the pregnancy when faced with the diagnosis of fetal malformation must be hers alone.
Key words: Anencephaly. Autonomy. Healthcare. Therapeutic early delivery.

A relevância e atualidade da reflexão sobre a anencefalia encontram
respaldo na liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)1
em julho de 2004, permitindo que se interrompesse a gestação frente
ao caso de anencefalia.
Esta liminar, contudo, foi revogada três meses depois2. E assim,
a necessidade de se requerer autorização legal para ser realizada a
interrupção voltou a ter caráter cogente, ou seja, obrigatório. O principal fundamento para se proibir que tal conduta seja realizada é sua
equiparação à prática do aborto. Segundo o entendimento doutrinário
dominante, inclusive pela proteção dos direitos do nascituro no Código Civil, a criminalização da prática abortiva alicerça-se na existência
de vida fetal, sendo atribuído ao feto o status de pessoa em potencial.
Impõe-se que seja vedada a interrupção do processo gestacional com
base nesse argumento (1).
No entanto, ao analisar mais atentamente essa questão, fica evidente o fato da impossibilidade de vida extra-uterina do anencéfalo;

1 A liminar concedida no dia 1º de julho de 2004 pelo Ministro do STF, Marco Aurélio
Mello, autorizou a interrupção da gestação em casos de anencefalia, e suspendeu todos
os processos contra mulheres e profissionais de saúde que realizaram o procedimento.
Vide: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, 2004, págs. 121-136.
2 A liminar foi cassada pelo STF no dia 20 de outubro de 2004, por sete votos a favor da
revogação e quatro contra. Vide: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.
asp?CODIGO=110381&tip=UN>. Acesso em 26 de julho de 2006.
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ele não tem a menor possibilidade de, algum dia, vir a ser pessoa,
constituindo-se em simples vida biológica. Além disso, a gravidez
pode produzir riscos físicos e psíquicos para a mãe.
Com base neste contexto, serão trazidos no presente trabalho elementos que possibilitem a reflexão acerca do quadro de anencefalia
no Brasil, ressaltando-se a importância de se contrabalançar os interesses envolvidos neste caso, para que sejam resguardados aqueles
referentes a quem é considerada pessoa de maneira efetiva, e que tem
capacidade de ser titular destes interesses.
Abortamento
Primeiramente, para se diferenciar a interrupção da gravidez em
caso de feto anencéfalo do crime de aborto, necessário se faz explicar,
de maneira sucinta, este último instituto.
No Código Penal vigente, promulgado em 1940, há a previsão
da conduta abortiva como criminosa, assim como as duas hipóteses
de aborto legal (2). Em relação a estas últimas, não se pune o aborto
quando não existe outro meio de salvar a vida da gestante (aborto
necessário) e quando a gravidez resultar de estupro (aborto humanitário).
Todavia, inexiste uma definição legal de abortamento na Legislação Penal brasileira (2). Tomando por base as obras de doutrinadores
acerca deste tema, obtém-se o entendimento de que dois elementos
são de primordial importância para a sua caracterização: a) a gravidez; b) a morte de embrião ou feto que possa vir a ter condições
de uma vida extra-uterina organicamente independente. Se não houver gravidez, ou se o ser em desenvolvimento não for viável (adiante
tratar-se-á da questão da inviabilidade), não tiver qualquer potencialidade de vida extra-uterina, não há razão para se falar em crime de
aborto. Tal posicionamento é explicitado na obra de Nélson Hungria,
desde a década de 1950, que vai ao encontro deste mesmo entendimento:
“O feto expulso (para que se caracterize o aborto) deve ser um
produto fisiológico, e não patológico. Se a gravidez se apresenta
como um processo verdadeiramente mórbido, de modo a não per-
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mitir sequer uma intervenção cirúrgica que pudesse salvar a vida
do feto, não há [como] falar-se em aborto, para cuja existência é
necessária a presumida possibilidade de continuação da vida do
feto” (3).
Anencefalia - conceitos fundamentais
Etimologicamente, a palavra anencéfalo deriva do grego. An significa privação de e enckephalos significa cérebro. Dessa maneira,
em relação ao étimo, anencéfalo tem como significado aquele que é
privado de cérebro.
As estruturas que inexistem, em decorrência da anencefalia, são
os hemisférios cerebrais e o córtex, havendo apenas tronco cerebral
(4). Estão ausentes todas as funções superiores do sistema nervoso
central, responsável pela consciência, afetividade e emotividade. As
funções restantes são unicamente as vegetativas, que controlam parcialmente a respiração, as funções vasomotoras e as funções dependentes da medula espinhal (4).
No que se refere ao fato de a existência do tronco cerebral nos
fetos anencéfalos não resultar na viabilidade destes, o Becker afirma:
“...quando se sabe não ter cérebro, considera-se o cérebro como
uma unidade integrada e não somente o tronco cerebral, porque
alguns defendem que o anencéfalo, possuindo o tronco, estaria
vivo. Não, ele não está vivo. O anencéfalo está morto. O ser como
indivíduo integrado, com as funções integradas, está morto. O
que existem ainda são órgãos vivos. É um indivíduo morto com
alguns órgãos vivos. Esse é o anencéfalo” (5).
No que tange aos critérios científicos de determinação da morte encefálica, o Conselho Federal de Medicina (CFM), na Resolução
1.480 de 1997, artigo 3º, determina que deverá ser resultado de processo irreversível e de causa conhecida. Fato este que abarca o caso
da anencefalia, de acordo com o que está expressamente estipulado
na Resolução 1.752 do CFM:
“...a Resolução CFM nº 1.480/97, em seu artigo 3º, cita que a morte
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encefálica deverá ser conseqüência de processo irreversível e de
causa conhecida, sendo o anencéfalo o resultado de um processo
irreversível, de causa conhecida e sem qualquer possibilidade de
sobrevida, por não possuir a parte vital do cérebro” (6).
Nesta Resolução de 2004, o Conselho Federal de Medicina deixa claro que os anencéfalos são natimortos cerebrais, denotando sua
característica de inviabilidade vital. Em decorrência desta singular
característica, o CFM considera desnecessários os critérios de morte
encefálica para estes fetos, que apesar de possuírem tronco cerebral,
não têm qualquer potencialidade de vida fora do útero da gestante.
A gravidade da anencefalia é evidente, e não obstante conheça-se
a existência de casos excepcionais de fetos que padeciam desta malformação e que sobreviveram alguns dias ou meses, a grande maioria dos que chegam ao término da gestação têm uma sobrevida de
poucas horas (4). De acordo com Ribeiro, “aproximadamente 65% dos
fetos anencéfalos morrem no período intra-uterino” (4).
O diagnóstico dos casos de anencefalia, com o desenvolvimento da medicina, tornou-se muito simples, podendo ser realizado por
meio do exame pré-natal, a partir de 12 semanas de gestação (7). Com
o uso de aparelhos de ultra-som (ou ecográficos), é possível verificar
a anencefalia, que é evidente devido à ausência dos hemisférios cerebrais (8). Após ser diagnosticada não há como curá-la, evidenciando-se, dessa maneira, sua natureza letal na totalidade absoluta dos
casos.
Riscos acarretados pela anencefalia
A gestação de feto anencefálico pode gerar graves riscos à saúde
da mulher grávida, de modo a afetá-la seriamente tanto em sua integridade física quanto psíquica.
De acordo com Gollop (9), durante a gestação de feto com tal anomalia há possibilidade de ocorrência de polidrâmnio, que é a concentração excessiva de líquido amniótico, causando maior distensão do
útero e hemorragia. Pinotti (7), igualmente, adverte sobre os elevados
riscos que sofrem as mulheres grávidas durante a gestação de fetos
com anencefalia, havendo maior incidência de patologias como a hi-
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pertensão e o polidrâmnio.
Andalaft, coordenador da Comissão Violência Sexual e Interrupção da Gestação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)3, afirma que a gestante, no caso de feto
anencéfalo, tem sua saúde ameaçada tanto no período gestacional
quanto no parto, sendo que os riscos são aumentados em de 22%:
“... as complicações são decorrentes da própria deformidade do
feto, que por não possuir a caixa craniana formada, não encaixa corretamente para o parto, então temos fetos sentados, fetos
atravessados e isso é um grande risco para a vida da mulher. O
trabalho de parto costuma demorar entre 14 e 16 horas, enquanto
outros partos duram 6 horas” (10).
No que tange à integridade psíquica da gestante, é imprescindível existir respeito à situação de irremediável dor e sofrimento que a
ela é infligida, por ter absoluta e indiscutível certeza de que seu feto
não sobreviverá. Assim como também se faz necessário respeitar a
autonomia e o livre arbítrio desta mulher, que profundamente abalada pela constatação da malformação fetal incurável - já que não há
procedimento cirúrgico capaz de salvar este feto - decide interromper
a gestação.
Barroso, no texto da Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 54, faz menção à difícil situação pela qual passa
a gestante, comparando-a a tortura:
“... impor à mulher o dever de carregar por nove meses um
feto que sabe, com plenitude de certeza, não sobreviverá,
causando-lhe dor, angústia e frustração, importa violação de
ambas as vertentes de sua dignidade humana... A convivência
diuturna com a triste realidade e a lembrança ininterrupta do
3 Em parecer acerca da anencefalia, a FEBRASGO traz as complicações maternas
mais comuns nestes casos: o polidrâmnio (aumento do volume no líquido amniótico); a
doença hipertensiva específica da gestação; alterações comportamentais e psicológicas
de grande monta para a gestante; puerpério com maior incidência de hemorragias maternas por falta de contratilidade uterina; maior incidência de infecções pós-cirúrgicas.
Vide: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, 2004, p. 104.
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feto dentro do seu corpo, que nunca poderá se tornar um ser
vivo, podem ser comparadas à tortura psicológica” (11).
Considerando ser de caráter particular, dizendo respeito somente
à mulher avaliar seu estado como torturante ou não, Becker se manifesta da seguinte forma: “A tortura é uma avaliação subjetiva. Portanto, se a mãe considerar essa gestação uma tortura não há porque
mantê-la, pois ela gera um ente morto, na concepção de morte cerebral, por não ter cérebro” (5). Dessa maneira, de posse destas informações médicas de relevante importância quanto à gestação de
fetos com anencefalia, conclui-se que ela apresenta maiores riscos
à integridade física e psíquica da mulher, quando comparada a uma
gravidez de feto não portador desta malformação.
Antecipação terapêutica do parto - conceito
A antecipação terapêutica do parto é um procedimento médico
empregado com o intuito de antecipar o parto, diante de caso cientificamente comprovado de anomalia fetal grave e incompatível com
a vida extra-uterina. Segundo Diniz: “as razões para a antecipação
do parto devem ser entendidas em um sentido terapêutico amplo que
inclui desde o bem-estar psicológico, a estabilidade afetiva dos futuros
pais, a coesão familiar, até a integridade física da mulher” (4).
No caso de anomalias fetais tão graves, como a anencefalia, que é
letal em 100% dos casos, seria psicologicamente aterrorizante para a
mãe carregar em seu ventre um filho que ela sabe que não verá crescer, que morrerá logo após o parto. A interrupção da gestação se justifica, assim, para preservar o bem-estar psíquico da mãe e também do
pai, que já sofrem demasiadamente com o diagnóstico da anomalia
fetal, e ficariam incomensuravelmente mais fragilizados se tivessem
que manter a gravidez durante os nove meses. Além disso, a gestação
de um feto anencéfalo pode gerar inúmeros riscos à integridade física
da mulher.
Para que se compreendam os fundamentos da antecipação terapêutica do parto, é de suma importância levar em consideração a
concepção de saúde adotada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), entendida não apenas a ausência de doença, mas o completo
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bem estar físico, mental e social. Portanto, a antecipação terapêutica
do parto se faz necessária para salvaguardar de forma ampla e efetiva
a saúde da gestante.
Distinção entre feto malformado e feto inviável
Necessário se faz delimitar a distinção existente entre feto malformado e feto inviável para que se possa identificar, nestes dois casos em discussão, se a conduta realizada para interromper a gravidez
trata-se de abortamento ou antecipação terapêutica do parto.
No que se refere ao feto malformado, sendo a deficiência por ele
apresentada de menor gravidade, dificilmente provocará sua morte
ao nascer. Dessa forma, sobrevivendo o feto, ele irá possuir certas limitações que influenciarão na sua qualidade de vida. Não obstante
esse fato, a malformação fetal, neste caso, é compatível com a vida,
pois independentemente do grau de limitação sofrido pelo ser em
desenvolvimento, ele terá condições de se adaptar e viver com estas
limitações.
Assim, se ocorrer a interrupção da gestação de um feto malformado, que não põe em risco a vida da gestante, essa conduta corresponderá ao crime de aborto, segundo o Ordenamento Jurídico brasileiro.
No artigo 128 do Código Penal (2) não está abarcada a possibilidade
de ser lícita a prática abortiva promovida por ser o feto portador de
malformação. E não corresponderá à antecipação terapêutica do parto porque a anomalia se compatibiliza com a vida extra-uterina, independentemente de suas limitações.
Contudo, existem malformações que se apresentam de maneira
tão grave e severa que tornam o feto inviável. Estas anomalias são
absolutamente incompatíveis com a vida. Não há qualquer possibilidade de o feto conviver com uma malformação desta natureza, pois
logo após o parto a morte é conseqüência óbvia e irreversível. A anencefalia, como temos explicado, é um exemplo típico de anomalia desta
gravidade.
Discorrendo acerca do tema, Ribeiro tece considerações sobre a
inviabilidade fetal:
“...há, entre os fetos, alguns que apresentam defeitos insanáveis,
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de uma ordem tal que não se corrige com o tempo de gestação. O
defeito, nesse caso é a ocorrência de uma condição patológica que
impede a aquisição do status de pessoa. Falta-lhe, por uma máformação, a conveniente regularidade de conformação física para
a regularidade da vida extra-uterina. E essa condição patológica
leva à inviabilidade fetal extraordinária, aquela que não decorre
da imaturidade, mas de uma má-formação que transforma a gravidez fisiológica em uma gravidez patológica” (4).
O autor explica que nos casos de malformação desta ordem, a
gravidade é de tal monta que não pode ser remediada com o tempo.
Mesmo que existisse a possibilidade de a gestação se estender por
tempo superior aos nove meses, de nada adiantaria no sentido de se
atingir a cura deste feto. Consoante esse entendimento assevera que,
“na inviabilidade extraordinária, se fosse possível prolongar a gestação por meses e anos, o excesso de prazo não sanaria a má-formação
fetal; não haveria viabilização proporcional ao pós datismo” (4).
Em relação a estas anomalias, a conduta que interromper a gestação de feto inviável, será caracterizada como antecipação terapêutica
do parto. Ressalte-se, também, que a anencefalia não tem qualquer
correlação com deficiência. As pessoas portadoras de deficiência são
seres dotados de vida, e que devem ter seus direitos assegurados, diferentemente de um feto anencefálico, que não chegará a usufruir plenamente do status de pessoa, já que morrerá minutos após o parto.
A licitude da antecipação terapêutica do parto justifica-se por ser
um procedimento realizado na retirada de um ser inviável, sem potencialidade alguma de vida, e por não ter qualquer caráter discriminatório no que se refere a pessoas portadoras de deficiência. A gestante de feto anencéfalo que tem a gravidez interrompida tem plena
consciência de que ele não sobreviverá.
Não se está frente a um caso em que a criança nascerá deficiente, e que por critérios unicamente discriminatórios, interrompe-se o
processo gravídico. Na verdade, há a gestação de um feto com anencefalia, uma anomalia de extrema gravidade e incompatível com a
vida, que põe em risco o bem estar psíquico e a integridade física da
mulher. A antecipação do parto, desta forma, é alicerçada na manutenção da saúde materna.
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Também se destaca que, para que se realize a operação terapêutica que antecipa o parto, é absolutamente indispensável ter-se um
exame médico que confirme a anencefalia, e que não deixe pairar
qualquer dúvida sobre o assunto. Como já se observou, o exame de
ultra-som é eficiente para este diagnóstico, sendo que, se não houver
certeza plena quanto à existência da anomalia, novos exames deverão ser realizados, até que se tenha total convicção acerca do quadro
clínico da gestante.
Considerações éticas sobre a interrupção da gestação
A interrupção da gravidez é questão extremamente controvertida,
pois envolve a discussão da inviolabilidade do direito à vida, suscitando debates em todos os segmentos da sociedade. Necessário se
faz expor algumas das diversificadas visões e considerações já construídas acerca da vida humana, no que tange ao provável momento
em que ela se inicia, em relação às possíveis distinções existentes entre ser humano e pessoa humana, e aos elementos que edificam sua
definição. Destaca-se que através dos posicionamentos trazidos não
se objetiva chegar a uma conclusão absolutamente definitiva sobre a
discussão, mas apenas tratar sob um prisma democrático e plural as
definições correlacionadas à vida humana.
Não é o intuito principal deste trabalho definir qual o momento
exato em que começa a vida humana, visto que se busca, por meio
dessa discussão, mostrar que o feto portador de anencefalia não tem
probabilidade alguma de ter uma vida orgânica independente, já que
inexiste qualquer potencialidade de sobrevivência extra útero. Dessa
maneira, mostra-se relevante discussão dessa natureza para enfatizar
que a única vida em questão é a vida da gestante, que é ameaçada em
sua integridade (de ordem física e/ou psíquica) durante a gestação,
devido aos riscos trazidos pela anencefalia.
Distinção entre os termos “ser humano” e “pessoa”
Baseando-se em premissas filosóficas do utilitarismo, da obra Ética prática, de Singer (12), serão tecidas considerações sobre a concepção deste autor a respeito dos termos ser humano e pessoa. De
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acordo com seu entendimento, o significado preciso atribuído a ser
humano é o de membro da espécie. Nesse sentido, afirma:
“... o fato de um indivíduo pertencer ou não a uma determinada
espécie é algo que pode ser determinado cientificamente, mediante um exame da natureza dos cromossomos das células dos
organismos vivos. Nesse sentido, não há dúvida de que, desde os
primeiros momentos de sua existência, um embrião concebido do
esperma e dos óvulos humanos é um ser humano...”(12).
Para Singer, o termo pessoa não pode ser usado sempre como sinônimo para a expressão ser humano. Segundo sua concepção, para
que este último seja considerado pessoa é necessário que seja racional
e autoconsciente (12). Ademais, complementa dizendo que pessoas
são seres racionais e autoconscientes dotados de autonomia, que é “a
capacidade de escolher, tomar decisões e agir de acordo com elas”.
Somente as pessoas teriam autonomia, já que “os seres incapazes de
considerar as alternativas que se lhes apresentam não são capazes de
escolher no sentido exigido e, portanto, não podem ser autônomos...as
pessoas são capazes de ter noção de tempo, visto que são seres “dotados de consciência de si enquanto entidades distintas que têm um
passado e um futuro” (12).
Assim, infere-se que, para ele, toda pessoa é um ser humano, mas
nem todo ser humano é uma pessoa, consoante a seguinte posição:
“... o embrião, o feto, a criança com profundas deficiências mentais e o próprio bebê recém-nascido são, todos, membros inquestionáveis da espécie Homo sapiens, mas nenhum deles é autoconsciente, tem senso de futuro ou capacidade de se relacionar
com os outros” (12).
Visões sobre o início da vida humana
Serão analisados os diversos tipos ou possibilidades de iniciação
da vida a partir da análise feita por Kottow de três posicionamentos
fundamentais: a visão concepcional; a visão evolutiva; e a visão relacional (13).
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Para a teoria concepcional a vida humana tem início em sua plenitude ontológica e ética no momento da concepção, originando-se
o ser humano enquanto pessoa, sendo esta a teoria oficial da Igreja
Católica. Baseia-se também em dois pressupostos: na potencialidade
e no conceito de pessoa (13).
No que se refere à potencialidade, Kottow afirma que “o ente potencial não tem valor em si senão na medida em que abrange a promessa de chegar a ser valioso”. Continua ele, que ao aceitar que todo
zigoto é potencialmente uma pessoa deve-se levar em conta o fato de
apenas 22% dos zigotos chegarem a se tornar embriões, e também
que a biologia não estabelece a formação do zigoto como marco de
fundação da vida humana (13).
Em relação a esta teoria, considerar que a pessoa se forma na
concepção, o filósofo se manifesta, afirmando que os conceitos de ser
humano e pessoa não coincidem, pois “se ser humano e pessoa são sinônimos, o conceito de pessoa se mostra redundante e atrapalha toda
distinção de pessoa que se queira estabelecer no discurso filosófico,
ético e bioético” (13).
Neste sentido, a visão de Kottow a respeito da diferenciação entre
ser humano e pessoa se aproxima da visão de Singer, já que também
entende que somente os seres racionais podem ser pessoas. Porém,
apenas nesse ponto suas idéias se identificam, visto que Kottow atribui a todo membro da espécie humana a característica de ser merecedor de proteção moral. Dessa forma, marca a distinção moral entre
ser humano e pessoa assinalando que apenas esta última é dotada
de autonomia, que lhe impõe deveres (13). Assim, no tocante à teoria
concepcional, Kottow chega ao seguinte posicionamento:
“Destacar a concepção humana como o início do ser humano em
toda sua integridade significa homologar um zigoto como pessoa,
recorrendo a um entendimento frágil de potencialidade e relegando a segundo plano todos os demais elementos necessários para a
ontogênese humana e pessoal, desde a mãe e o processo fisiológico da gestação, até as diversas etapas de socialização” (13).
No que tange à teoria evolutiva, tem-se que a vida humana teria
seu começo, assim como o do correspondente status moral, através do
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surgimento de algum traço morfológico ou evolutivo do embrião, ou
em determinado momento do processo de gestação. Para esta teoria,
“como critério de início se tem proposto a nidação, a individuação, a
aparição da crista neural, o antigo e já obsoleto critério da mobilidade
fetal, a viabilidade extra-uterina, o nascimento e, inclusive, a aquisição de competência racional na infância” (13). Esse autor também
não comunga das mesmas idéias da teoria evolutiva, chegando à seguinte conclusão a seu respeito:
“...a perspectiva evolutiva... gera descrições de desenvolvimento
às quais arbitrariamente concede status moral, mas carece de argumentos convincentes para afirmar que a aparição da crista neural, por exemplo, seja um sinal mais valioso de humanidade que
algum outro aspecto do desenvolvimento embrionário ou fetal e,
não justifica conceder às pessoas um valor moral superior que aos
seres humanos de racionalidade deficiente” (13).
A última teoria apresentada por ele é a teoria relacional, que correlaciona o início da vida humana com a autonomia da gestante em
aceitar ou não a gravidez como desejada. Segundo esta, que é a aceita
por Kottow, o começo da vida humana não é um acontecimento biológico unicamente enfocado no zigoto, necessitando, para se iniciar, da
aceitação da mulher como mãe. Assim se mostra esta concepção:
“Segundo o modo de entender relacional, a vida humana se inicia
no momento que é assumida em uma relação, que em sua forma
mais natural é gerada pela mulher que aceita a si mesma como
mãe. Este vínculo requer duas condições, a consciência da mulher de estar grávida e a aceitação desta condição” (13).
A perspectiva relacional centraliza a discussão acerca do início
da vida humana na autonomia da vontade, de forma que a aceitação
de gerar um novo ser humano seja produto do desejo de uma decisão consciente, não ocorrendo em virtude de imposição de valores à
gestante. Kottow conclui que, entre as três teorias discutidas, sobre o
momento em que começa a vida humana, a teoria relacional é a que
apresenta posicionamento mais coerente, tanto no que se refere à fe-
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cundação natural como à artificial:
“... a forma mais pura de dar início a uma vida humana é a partir
de uma vontade autônoma e uma decisão responsável, ilustrando
que tanto na fecundação natural como na artificial há um mandamento ético de reconhecer, assumir e configurar existencialmente
o processo de ter filhos. A antropologia e a bioética solicitam que a
reprodução humana não esteja determinada ao automatismo biológico dos animais e sim que se consolide com um compromisso
relacional” (13).
Portanto, segundo o posicionamento adotado por Kottow, cabe à
mulher a decisão de dar seguimento à gestação, em virtude de sua
aceitação frente à condição de ser mãe, não sendo válida qualquer
postura que a obrigue a agir de maneira contrária à sua decisão livremente tomada.
A ética da antecipação terapêutica do parto
Anteriormente foram tecidas considerações sobre a antecipação
terapêutica do parto, explicando-se que é um procedimento aplicável
aos casos de anomalia fetal grave e incompatível com a vida, e que
por isso não se confunde com o aborto.
Há a necessidade também de ser analisado este procedimento
terapêutico quanto aos aspectos morais, sabendo-se que em referência ao aborto a discussão acerca do status moral do feto é um ponto de grande divergência. É relevante, segundo Diniz (4), definir o
feto como “coisa” ou “pessoa”, pois o considerando coisa não existirá
qualquer impedimento jurídico para a realização do aborto; diferentemente, se for considerado pessoa, serão concedidos ao feto os mesmos direitos e interesses de uma pessoa viva, caracterizando o aborto
como assassinato.
Seguindo este pressuposto, ao analisar o argumento de Singer
(12) acerca da definição de pessoa, verifica-se que não haveria qualquer entrave jurídico a impedir a prática abortiva. Isto ocorre, pois
o filósofo australiano não atribui ao feto o status de pessoa, por este
não ser dotado de racionalidade e autoconsciência, enquadrando-o,
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assim, pelo raciocínio de Diniz, que admite apenas as duas possibilidades citadas, na categoria de coisa.
Contudo, o posicionamento de Singer é extremamente polêmico,
não se harmonizando com o Ordenamento Jurídico Nacional, que
resguarda os direitos do feto, considerando-o pessoa em potencial.
Diniz adota a posição segundo a qual o feto viável é caracterizado
como pessoa, distinguindo-o de coisa por exclusão:
“...o que é coisa não é pessoa, e pessoa é o que define o indivíduo
em diferentes estágios da vida – fetos e indivíduos adultos são
pessoas, porque são formados por células humanas. Essas células
geram a capacidade (no caso dos indivíduos adultos) ou a potencialidade (no caso dos fetos) de viver a vida. A expressão ‘viver
a vida’ parece uma tautologia, mas é exatamente a fronteira que
diferencia o aborto por anomalia fetal incompatível com a vida de
outras situações de aborto voluntário” (4).
A respeito da antecipação terapêutica do parto, a autora evidencia não ser de primordial importância ter um posicionamento rígido
quanto ao feto ser pessoa ou coisa, no tocante aos casos de anomalia
fetal incompatível com a vida. Todavia, para fazer considerações de
ordem moral a respeito deste procedimento terapêutico, adota como
argumento o feto viável ser juridicamente definido como pessoa, e,
conseqüentemente, ter direito à vida, depreendendo o seguinte silogismo: “1) os fetos são pessoas; 2) as pessoas têm direito à vida; 3)
conclusão: os fetos são pessoas e têm direito à vida” (4).
Tal silogismo parte do pressuposto de que o feto viável é uma
pessoa, e reconhecendo o direito à vida como um bem inalienável a
qualquer pessoa, estende também ao feto a proteção de seu direito à
vida. Como não se permite a prática de qualquer ato que ponha em
risco a vida de um indivíduo, igualmente não seria possível que isso
ocorresse para com o feto, não sendo tolerada a realização do aborto.
Porém, tratando-se de antecipação terapêutica do parto de feto
anencéfalo, tal silogismo não pode ser aplicado, pois parte do pressuposto da existência da vida, ou ao menos de vida em potencial, que
não se verifica diante de anomalia de tamanha gravidade: “na ausência da vida ou na ausência da potencialidade da vida, não há pessoa,
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apenas coisa e, o mais importante: o princípio do direito à vida perde
o objeto de proteção, que é a própria vida” (4). Frente, também, à necessidade de se definir vida humana, Diniz utiliza o mesmo critério
usado para distinguir pessoa e coisa, ou seja, pela exclusão de seu
contrário:
“...vida humana é tudo aquilo que apenas um ser humano vivo é
capaz de experimentar. Ou dito de outra forma: é um ser humano
vivo quem não está morto. Esta definição é capaz de considerar a
potencialidade de viver a vida como equivalente a estar vivo, sendo possível afirmar que a vida humana é tudo aquilo que apenas
um ser humano potencialmente vivo é capaz de potencialmente
experimentar; um ser humano potencialmente vivo é quem não
está morto” (4).
Dessa maneira, a vida humana somente pode ser atribuída à
pessoa que tem efetiva capacidade de viver a vida, ou, no caso do
feto, que tenha a potencialidade de um dia vivê-la. Decorrendo dessa
assertiva que o feto viável tem potencialidade de, ao nascer, viver a
vida, justificando-se a proteção de seus interesses, e constituindo crime qualquer ato que atentar contra seu direito à vida.
Todavia, no que tange ao feto inviável, constatada a total ausência
de potencialidade de vida, que no caso do anencéfalo ocorre quando
do diagnóstico da malformação congênita, verifica-se não existir justificativa para que se defenda um direito que ele nunca terá, devido a
não possuir potencialidade de viver.
Como exposto, não se está diante de uma doença que, ao ser detectada, pode ser tratada por meio de recursos médicos, com o intuito
de se chegar à sua cura, ou ao menos à minimização de seus efeitos.
Após seu diagnóstico, não existe tratamento apto a salvar o feto, que
não sobrevive na totalidade dos casos.
Estando a par destas questões referentes à viabilidade e à potencialidade fetal, e de que não há motivo para serem resguardados os
supostos interesses de quem não está vivo ou de quem não tem potencialidade de chegar a viver, em virtude da inexistência destes próprios
interesses, resulta outro silogismo também construído pela autora: “1)
somente alguém vivo ou potencialmente vivo é pessoa e tem direito à
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vida; 2) o feto inviável não tem potencialidade de viver; 3) conclusão:
o feto inviável não é pessoa e não tem direito à vida” (4).
Baseando-se nesse novo silogismo, tem-se como conseqüência
que o direito à vida deve ser resguardado apenas para “alguém vivo
ou potencialmente vivo”, o que não é o caso do feto inviável, pois
não tem a potencialidade de viver. Segundo a autora, não decorre,
contudo, desse silogismo a obrigatoriedade de que todas as gestantes
de fetos inviáveis, assim que constatada tal condição, interrompam a
gestação. A intenção é denotar a ausência de possibilidade de aplicar
o mesmo argumento, da imoralidade do aborto voluntário, no caso da
antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo.
Portanto, diante do diagnóstico da anencefalia, reconhecer o direito à gestante de poder se submeter a este procedimento terapêutico
é respeitar sua autonomia de poder decidir livremente que atitude
tomar frente a uma situação que pode incorrer em sofrimento, implicando também em não desrespeitar o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Como apontado não se procura impor à mulher a obrigatoriedade
de adotar uma postura que vá contra sua vontade ou impor uma atitude a contrária aos seus princípios. Objetiva-se que seja garantida sua
autonomia para que, assim que for diagnosticada a anencefalia, possa
optar entre manter a gestação durante os nove meses ou, se desejar,
interrompê-la.
Após esta análise do aspecto moral da antecipação terapêutica
do parto com o uso de silogismos, será discutido seu caráter ético por
meio de uma analogia retratada no livro de Singer. Essa obra traz
uma analogia, apresentada por Judith Jarvis Thomson, em defesa ao
direito ao aborto:
“Imagine, diz ela, que um dia você acorda pela manhã e descobre que está num leito de hospital, ligado de alguma forma a um
homem que se encontra inconsciente numa cama ao lado da sua.
Você é então informado de que esse homem é um famoso violinista
com uma doença renal. Ele só poderá sobreviver se o seu sistema
circulatório for ligado ao de uma pessoa que tenha o mesmo tipo
sangüíneo, e você é a única pessoa que tem o sangue adequado.
Portanto, foi seqüestrado por uma sociedade de amantes da músi-
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ca, a ligação foi feita, e ali está você. Como se trata de um hospital
bem conceituado, você poderia, se quisesse, chamar um médico e
pedir-lhe para desligá-lo do violinista; este, porém, morreria com
certeza. Por outro lado, se você continuar ligado a ele por só (só?)
nove meses, o violinista vai recuperar-se e você poderá então ser
desligado dele sem que ele corra perigo algum” (12).
Ao criar essa situação a autora afirma que, qualquer pessoa que
nela estiver inserida não tem a obrigação moral de permitir que o violinista use seus rins durante nove meses. Para chegar a essa conclusão não nega que o violinista tenha direito à vida, mas assevera que
esse fato não lhe dá o direito de usar o corpo de outra pessoa, mesmo
que ele possa morrer se não o fizer (12). Singer assinala que esse
exemplo ilustra um paralelo com a gravidez resultante de estupro, em
que uma mulher se vê ligada a um feto em virtude de uma escolha
que ela não realizou (12).
Em relação à antecipação terapêutica do parto, pode-se repetir a
analogia estabelecida no caso descrito. Imagine que você, voluntariamente, se alista a um programa de um hospital, no qual deve ser
ligado durante nove meses a alguém que está em coma profundo,
sem poder esboçar qualquer tipo de expressão ou reação. Sua ligação a este indivíduo é imprescindível para que, ao final deste período
de tempo, ele recobre a consciência e possa ter uma vida saudável e
totalmente independente da sua. Assim, sua intenção é que seu empenho em ficar durante nove meses ligado a esta pessoa tenha como
resultado o completo restabelecimento dela, sendo que você sabe que
essa é a única forma do indivíduo sobreviver. Porém, passados três meses de sua ligação com o paciente, após exames clínicos detalhados,
feitos por uma equipe médica especializada, constata-se a gravidade
do caso desta pessoa, e que qualquer esforço seu será inútil. Mesmo
que fique ligado ao paciente um tempo superior aos nove meses, não
surtirá qualquer efeito no sentido de salvar-lhe a vida.
Neste caso, em que se sabe que não há a mais remota probabilidade de o paciente ser salvo, não obstante todo o empenho a ele devotado, seria uma obrigação moral sua continuar ligado a ele durante
mais seis meses? Ou você poderia se desligar e antecipar o resultado
que será inevitável ao final do nono mês: a total impossibilidade do
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indivíduo ter uma vida independente da sua?
Diante dessa situação, em que todo o esforço realizado para alcançar o objetivo de salvar o paciente será em vão, o senso comum admite
a não existência da obrigação moral de continuar vinculado ao paciente, já que este não sobreviverá. Porém, esse posicionamento não
pode ser imposto de forma autoritária, desrespeitando quem porventura tiver opinião oposta. Assim, tem-se como conclusão mais acertada
garantir a autonomia da pessoa que a ele se ligou, para que ela possa
decidir livremente se mantém o vínculo ao, ou se o interrompe.
O caso acima criado pode ser equiparado à situação de gravidez
de feto anencéfalo, em que a mulher, após engravidar com o intuito
de gerar um filho viável, cujo nascimento e crescimento pode esperar
acompanhar, depara-se com o diagnóstico da anencefalia, quando da
realização do exame ecográfico, no terceiro mês de gestação. Dessa
maneira, estando ligada a um ser sem potencialidade de vida, ela vê
cair por terra todas as expectativas que tinha criado em relação ao
filho, pois sabe que esta anomalia é letal em 100% dos casos e que
qualquer empenho realizado para salvá-lo será inútil.
A constatação da anencefalia, contudo, não pode tornar obrigatório o procedimento da interrupção da gestação, pois agir assim seria
impor esta conduta contra a vontade de quem, por qualquer motivo,
resolve manter a gravidez pelos nove meses. Neste caso, para que
a democracia e a pluralidade de pensamentos prevaleçam, deve-se
primar pela garantia da autonomia da gestante, para que ela tenha o
direito de livremente decidir se leva a gravidez a termo ou se faz uso
da antecipação terapêutica do parto.

Considerações finais
Este trabalho buscou enfatizar a necessidade de garantir a autonomia da gestante de feto anencefálico, para que possa escolher livremente entre levar a gestação a termo ou interromper a gravidez por
meio de procedimento terapêutico competente para tanto, realizado
por profissional habilitado. A decisão da mulher deve ter como base
a devida informação sobre a gravidade da anencefalia, bem como a
reflexão e discussão com seu marido e familiares.
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Destacar o caráter letal da anencefalia torna evidente a impossibilidade de se recorrer a qualquer tratamento médico ou intervenção cirúrgica no intuito de se salvar o feto portador dessa malformação congênita. Isso demonstra a inviabilidade de vida fetal, organicamente
independente da mãe, permitindo constatar que, contrapondo-se os
interesses da gestante e os supostos interesses do feto anencefálico,
devem apenas prevalecer os argumentos relacionados à preservação
da autonomia da mulher e do seu direito de escolha, pois a anencefalia impossibilita que o feto venha um dia possuir qualquer interesse. Frente a uma malformação fetal desta gravidade é desnecessário
levantar-se quaisquer questionamentos referentes ao início da vida
humana, pois, neste caso, a única vida viável é a da gestante.
Garantir a autonomia da gestante de feto portador de anencefalia
para decidir acerca da antecipação terapêutica do parto não resulta
na obrigatoriedade incondicional desta conduta. Posicionar-se dessa
maneira significa permitir que se submetam ao procedimento apenas
as mulheres que, informadas a respeito da incompatibilidade desta
anomalia fetal com a vida extra-uterina, autonomamente decidirem
nesse sentido. Aquelas gestantes que, no uso de sua autonomia, optarem por levar a gravidez a termo também deverão ter todo o amparo
necessário para que seu direito seja protegido.
Portanto, para que se torne possível a pluralidade de posicionamentos e condutas, na tentativa de consubstanciar a nação brasileira
como um Estado democrático de Direito, de maneira plena e efetiva,
faz-se necessário que as mulheres, que consideram uma situação torturante a manutenção da gestação de um feto que não sobreviverá,
possam optar pela realização da antecipação terapêutica do parto. E,
da mesma forma, para as que assim não pensarem, é preciso garantir
que tenham todo auxílio necessário para levar a gravidez até o final.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo propor uma aproximação entre a Bioética de Intervenção e a teoria dos direitos humanos, admitindo-se a existência de uma interface entre essas duas áreas do conhecimento, as quais
têm como referência central a pessoa humana. Discutem-se os direitos humanos como instrumental teórico para a Bioética de Intervenção, em particular o direito à saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, ao se examinar
a problemática da gravidez na adolescência como fator de perpetuação da
pobreza e de exclusão social. O texto propõe utilizar o conceito de empowerment para elaborar uma proposta de intervenção que contemple a participação da comunidade na discussão de seus problemas e na formulação de
planos locais de ação, visando à inclusão social e o fortalecimento da autonomia dessas comunidades. Analisa, ainda, dados da Secretaria de Saúde
do Distrito Federal e do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde - DATASUS - relativos aos nascidos vivos no período de 2003 a 2005,
os quais demonstram que a maior ocorrência de gravidez se dá na faixa etária
de 15 a 19 anos de idade, em adolescentes com baixo grau de escolaridade e
pertencentes às camadas sociais menos favorecidas.
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Palavras-chave: Bioética de Intervenção. Direitos Humanos. Empoderamento. Gravidez na adolescência.
Abstract: The aim of this study is to propose that Intervention Bioethics and
human rights theory should come closer together through accepting the existence of an interface between these two areas of knowledge in which the
human being is the central reference. Human rights are discussed as a theoretical tool for Intervention Bioethics, particularly with regard to the right
to healthcare and sexual and reproductive rights, by examining the issue of
teenage pregnancy as a factor in perpetuating poverty and social exclusion.
The text proposes the use of the concept of empowerment in order to draw
up an intervention proposal that envisages participation by the community
in discussing its problems and formulating local action plans, with the aims
of social inclusion and strengthening these communities’ autonomy. Data
from the Health Department of the Federal District and from the Information
Technology Department of the National Health System (DATASUS), relating
to live births between 2003 and 2005, are also analyzed. These demonstrate
that the highest incidence of pregnancy is among adolescents aged between
15 and 19 years who have a low schooling level and come from less favored
social strata.
Key words: Intervention Bioethics. Human Rights. Empowerment. Teenage
pregnancy.

O presente artigo tem por finalidade contribuir para o fortalecimento
da epistemologia da Bioética de Intervenção, fundamentando-se na
teoria dos direitos humanos. Para tanto, apresenta-se esta teoria como
justificativa e o empoderamento como meio eficaz para a intervenção,
tal como apontado por Garrafa (1).
Procurou-se demonstrar a necessidade da aproximação entre Bioética de Intervenção e direitos humanos, principalmente quando a
questão enfoca envolve os conflitos persistentes, como desigualdades
sociais, pobreza e exclusão social, bem como a utilidade de se fomentar o empoderamento como medida interventiva. Para melhor com-
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preensão quanto à relação apresentada, o foco recaiu sobre a questão
dos direitos sexuais e reprodutivos, considerados uma das formas de
expressão dos direitos humanos, e utilizou-se o exemplo da gravidez
na adolescência, embora não se tenha pretendido aprofundar na complexidade teórica e prática desse fenômeno, que vem sendo entendido como problema social e de saúde pública. Cumpre ressaltar que se
adotou o posicionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS)
para enquadrar a adolescência no período compreendido entre 10 e
19 anos e que os dados utilizados sobre a gestação precoce se limitaram à realidade do Distrito Federal.
Direitos humanos como instrumental teórico para a Bioética de
Intervenção: porque intervir
A sociedade brasileira vem sofrendo significativas transformações
culturais e sócio-econômicas, principalmente no tocante às questões
relativas à sexualidade e à reprodução, cujas conseqüências causam
impacto tanto na moralidade social quanto na saúde pública. Qualquer transformação que implique intervenção sobre o ser humano,
sua vida, sua saúde e integridade física e moral, deve estar pautada
em preceitos éticos que imponham respeito à pessoa humana e à sua
inerente dignidade.
Nesse sentido, torna-se de fundamental importância que a bioética, em especial, a Bioética de Intervenção, e os direitos humanos
andem necessariamente juntos. A interface entre essas duas áreas,
as quais têm como referência central a pessoa humana, será o objeto
principal desse artigo. Procurar-se-á apresentar a temática da gravidez na adolescência para exemplificar a aproximação entre Bioética
de Intervenção e a teoria dos direitos humanos, embora não se pretenda, neste artigo, aprofundar-se na complexidade desse fenômeno.
Qualquer discurso sobre a bioética implica o reconhecimento de
um passado marcado por violações à integridade e à dignidade da
pessoa humana. Sua origem está em diversos acontecimentos envolvendo, na maioria, atrocidades, abusos, violação de princípios e direitos de seres humanos. Dentre esses se destacam as experiências
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Este foi o marco de uma
nova era dotada de uma característica peculiar: os Estados tiveram
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de, irreversivelmente, reestruturar-se com ênfase nos direitos humanos (2). Dessa forma, despertou-se a reflexão de que a preocupação
com os direitos humanos não se referia a negar ou reafirmar sua existência, mas se dirigia à necessidade de protegê-los, visto que esse
acontecimento histórico atroz aguçou a sensação de vulnerabilidade,
evidenciando a urgência de parâmetros éticos para as relações humanas.
A preocupação com os direitos do homem e com a necessidade de
uma diretriz ética se materializou na Declaração Universal de Direitos
Humanos, adotada na Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948,
tida como “único instrumento de controle social do comportamento
construído em nome da humanidade” (3), que talvez venha a ser o
marco mais importante no estudo sobre direitos humanos, pois, foi a
partir desse documento internacional que a atenção aos direitos do
homem ganhou maiores proporções. Infere-se, então, que a Declaração marca o início de um novo momento na história da humanidade,
um período de recuperação de valores éticos e humanos, no qual se
insere a bioética (4).
Todavia, ficou evidenciado que não apenas os nazistas desrespeitavam os valores humanos ao utilizarem os indivíduos como meras
cobaias. Na década de 1960, surgiram denúncias nos Estados Unidos
da América do Norte (EUA) e em outros lugares do mundo, demonstrando que experimentos bizarros e cruéis continuaram a ser realizados em detrimento à Declaração Universal de Direitos Humanos de
1948. Como exemplo, tem-se o famoso Caso Tuskegge, no estado do
Alabama, onde pesquisas custeadas pelo Serviço de Saúde Pública
foram feitas com aproximadamente 400 pessoas negras, portadoras
de sífilis. Os cientistas deixaram que a doença se desenvolvesse, mesmo depois de descoberta a penicilina (medicamento para o tratamento), para estudar seu ciclo natural de evolução. A partir das denúncias
no campo das experimentações com seres humanos percebeu-se a
urgência e a necessidade de elaboração de uma diretriz ética no campo da saúde pública, em especial, no tocante à pesquisa com seres
humanos.
Diante dessa realidade, a bioética surge em 1970, quando uma série de fatores históricos e culturais exigiu uma ética aplicada. O termo
bioética é um neologismo que pode ser atribuído ao oncologista Van
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Rensselaer Potter (5), o qual a relacionou a uma questão de ética global. Posteriormente, a bioética restringiu-se ao campo da biomedicina
e à teoria fundada nos quatro princípios (autonomia, beneficência,
não-maleficência e justiça), de Tom Beauchamp e James Childress
(6). Fundamenta essa teoria o Relatório Belmont, formulado pela Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos na Pesquisa
Biomédica e Comportamental, instituída em 1974 pelo Congresso estadunidense, para traçar parâmetros éticos para a pesquisa, como o
princípio do respeito pelas pessoas, o princípio da beneficência e o
princípio da justiça.
Hoje, entretanto, a bioética retorna à concepção original de Potter,
aliada a uma ética global, com fortes críticas à teoria anglo-saxônica
de Beauchamp e Childress. Tais críticas provem, principalmente, dos
países latino-americanos, tidos como periféricos, pois para a realidade desses países, os quatro princípios, apesar de configurarem uma
teoria prática e útil para os problemas biomédicos, demonstraram-se
insuficientes para análise dos conflitos na área da saúde que se manifestam na dimensão social. O contexto social, econômico e cultural,
desses países torna imprescindível o enfrentamento das questões persistentes da bioética, que atingem a maior parte da população, especialmente naqueles em que o índice de exclusão social é alarmante,
como ocorre no Brasil (7).
Uma teoria que supervaloriza o princípio da autonomia1, de fato,
não poderia ser suficiente para solucionar macro-problemas bioéticos
em países onde a pobreza é a maior causa de vulnerabilidade. Enfatizar a autonomia num país como o Brasil, onde a vulnerabilidade,
em especial, a social, é alarmante, é desconsiderar a realidade social desprovida de justiça. Uma cultura alicerçada na crença de que
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é capaz de proteger a
autonomia não pode ser incorporada a uma realidade onde as taxas
de analfabetismo, de desemprego e de falta de acesso aos serviços de
saúde são extremamente altas. Não se trata de anular tal princípio, até
1 Não obstante a crítica que se faz à teoria anglo-saxônica dos quatro princípios, este
artigo trabalhará com o conceito de autonomia num contexto de coletividade, no sentido de fortalecimento da capacidade de autodeterminação do individuo para que possa atuar como agente modificador da realidade sócio-econômica, marcada fortemente
pela desigualdade, em que está inserido
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mesmo porque reforçar a autonomia pode ser um meio de aumentar a
capacidade de autodeterminação das pessoas para que possam lutar
por melhores condições de vida, mas, no entanto, se sugere maior
atenção ao princípio da justiça.
A partir dessa constatação tornou-se indispensável que a bioética
deixasse de ser um instrumento neutral de leitura e interpretação de
conflitos e assumisse uma visão mais crítica, politizada e interventiva,
capaz de contribuir com a discussão, o aprimoramento e consolidação
dos direitos humanos e da justiça social (7). Quando a ética perde seu
caráter individualista, deixando de ser uma questão a ser resolvida na
esfera íntima da autonomia, e ganha caráter público, surge a necessidade de uma bioética envolvida com o lado historicamente mais frágil
da sociedade - os vulneráveis. Trata-se de uma bioética comprometida
com os direitos humanos, como caminho para assegurar o respeito à
dignidade inerente aos seres humanos e a proteção aos vulneráveis,
que discute os problemas éticos relativos à saúde pública, principalmente no que diz respeito aos países periféricos, como o Brasil (8).
A bioética que trata a questão da saúde pública é conhecida como
Bioética Social, na maior parte dos casos oriunda dos países periféricos e com cunho eminentemente sócio-político. Uma vertente dessa
abordagem analítica, conhecida a princípio como Hard Bioethics, vem
trabalhando há alguns anos tal perspectiva. Passando posteriormente à denominação Bioética de Intervenção, sua referência teórica se
assentou, principalmente, na corporeidade, na medida em que se entende que a dor e o prazer atuam como indicadores das necessidades
sociais que ensejam medidas interventivas, tendo em vista que o corpo físico é a representação estrutural da vida social (3).
A Bioética de Intervenção trabalha com uma concepção utilitarista-consequencialista, e preconiza como moralmente justificável:
“...no campo público e coletivo, a priorização de políticas e tomadas de decisão que privilegiem o maior número de pessoas durante o maior espaço de tempo possível e que resulte nas melhores
conseqüências; e no campo privado e individual, a busca de soluções viáveis e práticas para os conflitos localmente identificados,
levando em consideração o contexto em que ocorrem e as contradições que o fomentam” (3).
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Todavia, como o objetivo é dedicar-se com mais vigor ao tema das
desigualdades sociais, voltando-se mais para as situações bioéticas
persistentes2, ou seja, para os conflitos que persistem desde os mais
remotos tempos da civilização, como pobreza, exclusão social, concentração de poder, defesa de direitos humanos, entre outros, para
fins desse artigo, não obstante a importância dessa concepção primeira procurar-se-á se afastar do utilitarismo – e se aproximar de uma
teoria de direitos humanos, com vistas a reforçar o aspecto social da
Bioética de Intervenção (9).
A proposta de aproximação à teoria dos direitos humanos se justifica pelo fato de que, na medida em que os conflitos bioéticos são
analisados à luz desses direitos, pretende-se uma solução para os problemas persistentes, como o da desigualdade social e pobreza, fundamentada na defesa da liberdade, da proteção da vida, do respeito ao
próximo, em integridade e dignidade. Nesse sentido, falar em direitos
humanos significa implementar e efetivar as normas cujo conteúdo
impõe o respeito ao homem e à humanidade, partindo do reconhecimento da complexidade e pluralidade em razão do caráter universal
desses direitos (10).
Não obstante a universalidade3 dos direitos humanos há o dever
de se respeitar as especificidades, principalmente as de cunho moral
e ético, de cada sociedade. Trata-se de tolerar a pluralidade moral, de
respeitar as diferenças para preservar a identidade de cada comunidade internacional (11), principalmente quando se pretende efetivar
um processo de intervenção.
É especialmente no tocante às relações de poder – entre opressores e oprimidos e de vulnerabilidade que a Bioética de Intervenção,

2 No tocante ao assunto, cumpre ressaltar que a bioética não se limita ao enfretamento das situações persistentes, ao contrário, configura-se, também, como instrumento
eficaz para solucionar os conflitos emergentes (Garrafa V Porto de; Op. cit, 2005). No
entanto, como o presente artigo aborda a problemática da desigualdade social e da
pobreza, procurou-se focar os problemas persistentes.
3 É importante ressaltar que, embora se reconheça a existência de controvérsia na doutrina acerca da universalidade versus relatividade dos direitos humanos, não se pretende aprofundar esta polêmica. Para fins deste artigo, adotar-se-á o entendimento de que
os direitos humanos são universais, ainda que se reconheçam especificidades culturais
de cada comunidade (Bobbio; 2004). Sobre o assunto ver Donnelly, J. Universal human
rigths in theory & practice. London: Cornell University, 2003, p. 89-106.

197

75

Revista Brasileira de Bioética
de origem latino-americana, assume função essencial na temática dos
direitos do homem, haja vista que o processo de intervenção deve
ocorrer para garantir às pessoas os direitos humanos, notadamente,
os de primeira e de segunda gerações4. Existem autores que defendem a existência de direitos de terceira e quarta gerações, reconhecidos assim os direitos de fraternidade e solidariedade e direitos relativos à democracia, à informação e ao pluralismo, respectivamente.
Entretanto, partindo da fundamentação de Bobbio5, considerar-se-á
somente os de primeira e segunda gerações.
Os direitos da primeira geração são aqueles relativos ao dever do
Estado de não agir de forma a prejudicar os cidadãos (12). São denominados direitos de liberdade ou direitos negativos. Dentre eles se
encontram o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade,
dentre outros. Já os direitos sociais, enquadrados na segunda geração, constituem direitos positivos, como o acesso à saúde, à educação
e ao trabalho, por exemplo (12).
Os motivos que conduzem a um processo de intervenção já foram
claramente explicados, porém, falta esclarecer sobre como intervir e
quem deve intervir. Quanto ao modo de intervenção, será elucidado
posteriormente. No momento, é preciso se deter sobre de onde deve
partir a iniciativa da intervenção. Sendo assim, apresentam-se duas
propostas não-excludentes, ao contrário, complementares. A primeira
sustenta que o Estado deve ser o motor de injeção da iniciativa, a outra se apóia no que vem sendo chamado de terceiro setor.
No que concerne ao Estado, cumpre ressaltar qual é o papel que
deve desempenhar na relação com o individuo. Esse papel é bem de4 Sobre as gerações de direitos humanos, alguns doutrinadores, como Cançado Trindade, não concordam com essa classificação, por entender que lhe falta fundamento
jurídico, posto que se trata de direitos indivisíveis e inalienáveis. Segundo o autor: “é
uma noção simplista, histórica e juridicamente infundada, eis que os direitos humanos
não se ‘sucedem’ ou ‘substituem’, uns aos outros, mas antes se expandem, se acumulam e fortalecem, interagindo os direitos individuais e sociais” (Cançado Trindade;
1997).
5 Bobbio explica que, nos ditos direitos de terceira e quarta gerações, podem existir
tanto os direitos de liberdade como os direitos sociais, ou seja, os da primeira e segunda gerações, respectivamente. Acrescenta ainda que os direitos da terceira e quarta
gerações “são expressão de aspirações ideais, às quais o nome de ‘direitos’ serve unicamente para atribuir um título de nobreza” (Bobbio; 2004) Ao contrário de Bobbio,
Bonavides defende a tese das quatro gerações de direitos (Bonavides; 1998).

198

76

Volume 3 - número 2 - 2007
lineado no estabelecimento dos objetivos que deve perseguir, como
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do
desenvolvimento nacional e do exercício dos direitos humanos fundamentais, a erradicação da pobreza e da marginalização, da redução
das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de toda
a população (13), ou seja, o Estado tem a obrigação de assegurar a
igualdade, a liberdade, a dignidade, o acesso à educação, à saúde, ao
trabalho, dentre outros deveres que lhe são inerentes.
Considerando a realidade hoje vivenciada pela maior parte da
população brasileira, a qual sofre privações de todas as ordens, tanto na esfera social quanto política e econômica, em virtude de não
lhes terem sido assegurados todos os direitos que fazem jus, torna-se
necessário e urgente que o Estado intervenha para suprimir a desigualdade e a miséria. Isso implica em tomadas de decisão e políticas
públicas voltadas à proteção do lado mais vulnerável da sociedade.
Nesse aspecto reforça-se a aproximação entre Bioética de Intervenção e direitos humanos, já apontada nos princípios norteadores dessa proposta. Os direitos humanos devem ser vistos como parâmetros
norteadores para a relação entre Estado e indivíduo, constituindo um
conjunto complexo de normas que apontam o que o Estado deve ou
não fazer (9).
Por outro lado, a tentativa de superação da pobreza e da exclusão social que, em dado momento, era atribuída apenas aos governos,
passou a ser uma preocupação e um dever de todos e passou a exigir uma revisão das tradicionais políticas e programas de assistência
aos vulneráveis, culminando na expansão do terceiro setor. Define-se
primeiro setor como o Estado e o segundo setor, como a iniciativa
privada, ou melhor, o mercado. Já o terceiro setor pode ser entendido
como a iniciativa privada com fins públicos, insurge de uma sociedade civil organizada e engloba todos os tipos de associações civis sem
fins lucrativos, como as Organizações Não Governamentais – ONG,
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e outras entidades filantrópicas.
O Terceiro Setor surge da percepção de que o público não se confunde com o estatal. Sua primeira forma de consolidação se deu com
o nascimento e fortalecimento da sociedade civil, a qual, na visão de
Gramsci, traduz-se num projeto político capaz de transformar a rea-
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lidade (14). O terceiro setor destaca-se pela valorização da participação e da co-responsabilidade dos indivíduos, como forma de dotar
as políticas e os programas sociais de eficiência (15). Isso não significa terceirizar ou privatizar os deveres precípuos do Estado, apenas
incentivar a parceria com a sociedade para que esta possa cobrar e
auxiliar o Estado a garantir aos cidadãos o exercício dos direitos humanos fundamentais.
A sociedade civil, compreendida como terceiro setor, pressupõe
intervenções sociais privadas, ainda que com o auxílio de recursos do
Estado. Trata-se de um processo de intervenção iniciado e desenvolvido por agentes sociais, isto é, organizações e associações, de caráter
notadamente político-social, que têm como finalidade genérica a reforma social. Verifica-se, portanto, que a intervenção pode partir tanto
do Estado, situação que se pretende ser mais abrangente, quanto do
terceiro setor. Independentemente de quem seja o responsável pela
iniciativa, o que se objetiva é a implementação de condições melhores
de vida e a efetivação dos direitos humanos.
Pode-se afirmar que a violação dos direitos humanos justifica medidas de intervenção, seja por iniciativa do Estado ou como fruto de
demanda da sociedade. Nesses casos é preciso intervir para assegurar
a igualdade, a liberdade, o direito à saúde, inclusive no que tange à
recuperação e ao acesso a medicamentos, o direito à educação e todos
demais, que consolidam o respeito à dignidade humana, na dimensão
individual e coletiva. Assim, fica explícita a idéia de que os direitos
humanos apontam a causa que motiva a intervenção e que sua violação define o momento que se faz necessário intervir. Não há como se
negar a estreita e indissociável relação entre Bioética de Intervenção
e os direitos humanos, tendo em vista que expressam um conteúdo
mínimo essencial para se garantir uma vida com dignidade: “quanto
aos referenciais norteadores, a bioética de intervenção espelha-se na
matriz dos direitos humanos contemporâneos, neles identificando o
absoluto essencial ao qual fazem jus todas as pessoas” (9).
Direitos sexuais e reprodutivos
Cumpre ressaltar que não há como desenvolver uma temática de
direitos sexuais e reprodutivos sem inseri-los no contexto dos direitos

200

78

Volume 3 - número 2 - 2007
humanos e no campo amplo e multidisciplinar de saúde pública.
O direito à saúde é um direito humano fundamental consagrado
em diversos documentos internacionais, especialmente no Capítulo 7
do Programa de Ação da Conferência sobre População e Desenvolvimento, firmado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na cidade do Cairo, Egito, em 1994 (16). No que diz respeito ao ordenamento
jurídico brasileiro, encontra garantia e proteção nos artigos 6º e 196
da Constituição Federal (13). Estes definem saúde não somente como
assistência farmacêutica e médico-hospitalar, mas a compreendem
como relacionada aos direitos condicionantes à qualidade de vida,
como o direito à alimentação e os direitos sexuais e reprodutivos.
Torna-se importante destacar o que seria saúde sexual e reprodutiva e no que consistiriam os direitos afetos a essa área da saúde.
Quanto à primeira, define-se não pela mera ausência de enfermidade, mas principalmente pelo bem-estar físico, mental e social ligado
aos processos de procriação e de desenvolvimento da sexualidade.
Requer satisfação e segurança na vida sexual para que as pessoas
possam se reproduzir se quiserem, quando e quantas vezes desejarem, sendo que esse processo de decisão deve ser precedido de informações sobre o assunto, inclusive sobre os métodos de planejamento
familiar (16).
Quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, pode-se dizer que são
uma das formas de expressão dos direitos humanos. A formulação de
seu marco teórico é recente e é atribuída à luta dos movimentos feministas para o alcance de uma ética voltada para os cuidados e atenção
às mulheres. O conceito nasceu como “estratégia discursiva” das feministas para reivindicar, na esfera política, garantias de igualdade,
liberdade, justiça social e dignidade no exercício da sexualidade e
da função reprodutiva e para contestar o modelo autoritário de saúde da mulher (17). A expressão “direitos reprodutivos” foi utilizada
pela primeira vez na citada Conferência sobre População e Desenvolvimento, na qual 182 países reconheceram que direitos reprodutivos
são direitos humanos e como tais devem ser reconhecidos, protegidos
e promovidos (18).
Duas conferências precederam o encontro do Cairo, a de Bucareste, em 1974, e a do México, de 1984. Ambas, trataram de políticas
populacionais e desenvolvimento, centrados nos interesses estratégi-
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cos e geopolíticos dos Estados, uma vez que atribuíam aos governos
o poder discricionário no controle e decisão sobre o aumento ou diminuição da densidade demográfica. O que diferenciou essencialmente
a Conferência do Cairo das anteriores foi sua abordagem, fundamentada nos direitos humanos e na idéia de desenvolvimento sustentável
(17). As recomendações dessa Conferência definem que a igualdade
entre os gêneros é condição primeira para garantir as mesmas oportunidades socioeconômicas para mulheres e homens, incentivando-os
para que assumissem a responsabilidade sobre a vida reprodutiva.
Como direitos humanos,os direitos sexuais e reprodutivos, comportam duas dimensões, um a de cunho individual e outra de cunho
coletivo (18). A primeira diz respeito à necessidade de garantir o exercício da sexualidade e da reprodução. Para tanto, deve-se afirmar o
direito à liberdade, à privacidade, à intimidade, à integridade corporal, à diversidade, à autonomia, dentre outros (18). Cabe destacar a
questão da autonomia, que enseja o respeito pela capacidade de autodeterminação da mulher, para que possa tomar decisões sobre tudo
o que se refira à sua sexualidade e ao processo reprodutivo, contexto
no qual se insere o planejamento familiar.
A dimensão de cunho coletivo reclama pela efetivação do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos de forma consciente, a partir
da elaboração de políticas públicas específicas, de forma que o Estado
assegure o acesso à informação e à educação sobre esses direitos,
bem como o acesso amplo à assistência sexual e reprodutiva. Também é preciso incentivar a prestação de serviços sociais que sirvam
de suporte para a efetivação desses direitos, tomadas de decisões que
promovam não só a eqüidade de gênero como maior participação dos
homens e da sociedade quanto ao comportamento sexual.
Apesar dos direitos sexuais e reprodutivos serem intrinsecamente
relacionados, apresentam conceitos diferentes, uma vez que o sexo,
não necessariamente, está vinculado à reprodução. Compreendem os
direitos reprodutivos os direitos relativos à capacidade de decidir, de
forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos e em
que momento concebê-los e ao acesso a informações, meios, métodos
e técnicas para ter ou não filhos. O Programa de Ação do Cairo dispôs
que os direitos reprodutivos:
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“...abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis
nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos em outros documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo
indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o
espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação
e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado
padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito
de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação,
coerção ou violência” (19).
Já no tocante aos direitos sexuais referem-se ao direito de ter relação sexual independente da orientação sexual, estado civil, idade ou
condição física, direito ao sexo seguro, direito de viver a sexualidade
com prazer, para isso é imprescindível buscar o bem-estar sexual, o
que implica liberdade individual, respeito mútuo nas relações interpessoais e eqüidade de gênero. Segundo Corrêa e Ávila, o marco conceitual dos direitos sexuais se encontra nos movimentos homossexuais
europeus e estadunidenses, passando posteriormente para o discurso
dos grupos feministas na medida em que o domínio da sexualidade
era entendido como condição primeira para transformar a realidade
desigual entre homens e mulheres (20).
Com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, vários dispositivos contemplam os direitos sexuais e reprodutivos, ainda que indiretamente, como por exemplo, o direito à saúde e ao planejamento
familiar. O direito ao planejamento familiar está previsto no parágrafo
7º, do artigo 226 da Constituição Federal (13). Para regular esse preceito constitucional, foi promulgada a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro
de 1996, a qual dispôs que o planejamento familiar é direito de todo
cidadão (art. 1º) e configura, dentro de uma visão de atendimento
global e integral à saúde, o conjunto de ações de atenção à mulher, ao
homem ou ao casal (art. 3º) (21). O planejamento familiar é um direito
sexual e reprodutivo que assegura não só a liberdade do casal quanto
à decisão de ter filhos ou não, mas também o acesso aos recursos para
concepção ou anticoncepção, bem como a todas as informações que
garantam uma gestação sadia ou uma prevenção responsável.
A implementação dos direitos sexuais e reprodutivos garante o
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respeito às políticas públicas capazes de oferecer condições para que
a paternidade e maternidade sejam exercidas de forma livre e responsável, bem como a efetivação do direito humano fundamental à
saúde, que compreende, em particular, a saúde sexual e reprodutiva.
Empoderamento: como intervir
O conceito de empowerment surgiu, a partir de 1960, como resultado das reivindicações de movimentos feministas e de grupos que
exigiam o fim do preconceito e da discriminação racial como o American Black, dentro de uma ideologia de desenvolvimento social (22).
O termo não encontra apenas uma única expressão. No Brasil é
conhecido como empoderamento, inclusão social, capacitação, emancipação, libertação, dentre outros sinônimos empregados6. No entanto, todos se referem ao aumento do poder e da autonomia pessoal
e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais
e institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de
opressão, discriminação e dominação social (23), motivo pelo qual se
desenvolve, principalmente, em realidades de pobreza e exclusão social em que se inserem as relações de dominação, envolvendo opressores e oprimidos.
Como a definição de empoderamento adotada pela Bioética de
Intervenção não explicita as características do conceito, cabe apontar
algumas delas, para sua melhor compreensão no âmbito desta discussão. O empoderamento é dotado de certa especificidade contextual,
no sentido de só poder ser definido a partir dos aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos e históricos de determinada localidade.
É focalizado e estratégico, ou seja, atua apenas num contexto de vulnerabilidade e procura as causas estruturais desta vulnerabilidade.
Também se pode dizer que representa um construto ideológico por

6 Cumpre ressaltar que o conceito de empoderamento não é utilizado aqui como define
Garrafa na Bioética de Intervenção, à qual traça distinção entre empoderamento, libertação e emancipação, classificando todos como estratégias para a “inclusão social”. Explica o autor que essas estratégias auxiliam “a compreensão do fenômeno da inclusão
social como um processo dinâmico que necessita ser construído e levado à prática objetivando a conquista da verdadeira justiça social em saúde” (Garrafa; 2006).
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depender, essencialmente, da percepção que os vulneráveis, enquanto indivíduos e grupos, têm sobre si mesmos e sobre sua situação, para
que seja garantido o caráter de sustentabilidade do empoderamento,
no sentido de auto-realização da satisfação das necessidades pessoais
e comunitárias.
A busca pela superação da pobreza e da exclusão social implica fortalecimento das capacidades dos vulneráveis para que possam
transformar as relações de poder. Na medida em que o empoderamento passa a ser um caminho para se alcançar esse objetivo, tornase imprescindível analisar a questão do poder. De acordo com Iorio
(22), há duas concepções sobre poder. Uma diz respeito à capacidade
de controle sobre algo ou sobre alguém, traduz a idéia de “poder sobre”. A outra parte da visão de Foucault 7, em que o poder apresenta
um caráter relacional e se subdivide em “poder para”, “poder com” e
o “poder de dentro”. O primeiro refere-se às ações e criação de possibilidades, à capacidade de fazer alguma coisa. O segundo insere-se
num plano de ação conjunta, de soma de esforços para se achar uma
solução e o último é a força individual, base da auto-aceitação.
A pobreza não só se inicia como também se perpetua pelas relações de poder, posto que os vulneráveis são desprovidos de poder
suficiente para melhorar suas condições de vida. É uma das principais
causas da vulnerabilidade, pois a privação da capacidade econômica
retira a possibilidade da pessoa de se defender de violações de outras
capacidades. Todavia, cumpre ressaltar que a pobreza não pode nem
deve ser entendida apenas como sinônimo de baixa renda, abrange,
antes de mais nada, a privação de capacidades básicas, conforme o
ensinamento de Sen (24).
Sen apresenta uma proposta de desenvolvimento social como
processo de expansão das liberdades substantivas. No entanto, critica
a interpretação puramente econômica que se faz dessas liberdades,
facilmente constatada quando se elege como indicador do desenvolvimento, por exemplo, o Produto Nacional Bruto (PNB) ou as rendas

7 Para Foucault, há “uma perpétua articulação do poder com o saber e do saber com
o poder”, na medida em que o exercício do poder acaba por criar objetos do saber, ou
seja, se acumulam informações para depois utilizá-las. Por outro lado, por ser uma relação recíproca, o autor afirma que o saber acarreta efeitos do poder (Foucault; 1995).
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pessoais. Para esse economista, há outros determinantes a serem considerados: os sociais e econômicos, como os serviços de educação e
saúde, e os relativos aos direitos civis (23).
Para que as políticas públicas ou os processos de intervenção
consigam promover o aumento da capacidade dos indivíduos e a expansão de suas liberdades é necessário assegurar o que Sen chamou
de liberdades instrumentais, quais sejam: 1) as liberdades políticas
– liberdade de expressão e eleições livres; 2) facilidades econômicas
– oportunidades de participar do mercado de trabalho e do sistema
produtivo; 3) oportunidades sociais – serviços de educação e saúde; 4)
garantias de transparência; e 5) segurança protetora – social e econômica, ligada aos direitos civis e liberdades democráticas (24).
Nesse sentido, o empoderamento pode ser visto como uma das
alternativas para se alcançar o desenvolvimento social, haja vista
que “a liberdade é um determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social” (24), pois potencializa o indivíduo para ter
capacidade de decidir sobre a própria vida e para lutar por melhores
condições, atuando, dessa forma, como agente, ou seja, como alguém
que participa das ações econômicas, sociais e políticas, agindo e ocasionando mudanças de acordo com seus próprios valores e objetivos.
A contribuição eficaz do empoderamento para se promover o desenvolvimento pode ser sustentada na relação existente entre condições
sociais e liberdades individuais: se, por um lado, as condições sociais
oportunizam as liberdades individuais, por outro, estas servem não
só para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também, para
aprimorar as condições sociais.
Empoderamento e promoção da saúde: ênfase na saúde
sexual e reprodutiva
Na medida em que se entende a saúde como o maior recurso para
o desenvolvimento social, econômico e pessoal, dentro de uma concepção de qualidade de vida, as ações de promoção da saúde passam
a ser vistas como busca da melhoria das condições políticas, econômicas, sociais, culturais, comportamentais e biológicas (25). Traduz
um processo de inclusão social, dotado de dinamismo, que objetiva a
implementação da justiça social no âmbito da saúde, a qual faz parte

206

84

Volume 3 - número 2 - 2007
da agenda da bioética (26).
Conforme dito, a pobreza é uma das maiores causas de vulnerabilidade e embora não seja sinônimo apenas de baixa renda, sabe-se
que esta é uma de suas principais determinantes. Sobre o assunto,
Sen estabelece uma interessante relação entre o nível de renda, a saúde e a educação. Segundo o autor, ao mesmo tempo em que o baixo
nível de renda pode ser a razão primeira do analfabetismo e das más
condições de saúde, melhores condições de educação e saúde podem
ser o facilitador para auferir melhores rendas. Trata-se de indicadores
inter-relacionais de qualidade de vida, pois, “quanto mais inclusivo
for o alcance da educação básica e dos serviços de saúde, maior será a
probabilidade de que mesmo os potencialmente pobres tenham uma
chance maior de superar a penúria” (24).
A Bioética de Intervenção, como ética aplicada comprometida
com os indivíduos e grupos mais vulneráveis, apresenta, dentre outras propostas para a solução dos problemas persistentes, programas
de promoção da saúde cujo escopo é deslocar a intervenção social em
direção aos determinantes sociais, econômicos, políticos e comportamentais de saúde. Para atingir esse objetivo, é necessário que se
trabalhe com a idéia de território relacional e de empoderamento.
A noção de território relacional compreende não só a identificação
das necessidades de determinada comunidade no tocante à sobrevivência, mas principalmente a dimensão cultural da população local,
suas especificidades, o local onde vivem, suas perspectivas e expectativas (27). Já no que diz respeito ao empoderamento, demonstra-se
essencial no âmbito dos direitos sociais, tanto para garantir a equidade em saúde, quanto para assegurar sua promoção.
Da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde,
realizada em Ottawa, em 1986, resultou uma carta intencional, que
ficou conhecida como Carta de Ottawa. Nela conceituou-se promoção
da saúde como sendo “... o nome dado ao processo de capacitação
da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e
saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo”
(25). Percebe-se que o próprio conceito traz em si a idéia de empoderamento, enfatizando o processo de participação comunitária, necessária para o desenvolvimento das prioridades, das tomadas de decisão, da efetivação de estratégias capazes de aprimorar as condições
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de saúde, na medida em que as pessoas e a comunidade adquirem
maior controle sobre as decisões que afetam suas vidas.
Nesse processo de intervenção, é preciso formular planos locais
de ação que partem da percepção que a comunidade tem das próprias
necessidades, anseios, possibilidades de desenvolvimento. Por isso,
os serviços de saúde devem ser prestados de acordo com a realidade da comunidade onde se está intervindo, respeitando as especificidades culturais locais para satisfazer as necessidades individuais e
comunitárias. As pessoas da comunidade devem participar como proponentes e protagonistas da ação social a ser implementada em seus
territórios, o objetivo é potencializar o cidadão, para que se posicione
ativamente na mudança a ser gerida por ele mesmo a partir dos recursos de que dispõe, mesmo porque, nem o Estado nem a sociedade
civil têm o poder de “empoderar” pessoas e comunidades, somente
elas mesmas são capazes disso. O que a ação externa pode fazer é
garantir e facilitar o acesso aos meios necessários para que o empoderamento ocorra, como divulgação de informações e educação sobre saúde, acesso aos serviços farmacêuticos e médico-hospitalares,
apoio financeiro adequado, entre outros.
O empoderamento visa fortalecer a camada popular para o enfrentamento da problemática social, desenvolvendo a autonomia no
sentido de se ampliar as conquistas, pois
“... com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem
efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros.
Não precisam ser vistos como beneficiários passivos de engenhosos programas de desenvolvimento” (24).
Empoderar para promover a saúde em um contexto de vulnerabilidade social.
No tocante à saúde sexual e reprodutiva, pode-se afirmar que a
efetividade dos direitos sexuais e reprodutivos está proporcionalmente vinculada à promoção da eqüidade de gênero. Embora a luta pela
igualdade entre homens e mulheres tenha resultado no respeito e no
reconhecimento de diversos direitos imprescindíveis a uma sociedade mais justa, as estatísticas ainda demonstram que as dificuldades
enfrentadas pelas mulheres no ambiente de trabalho, no acesso aos
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serviços de saúde, continuam perpetuando sua vulnerabilidade.
Para alcançar o empoderamento das mulheres e adolescentes,
proposto pelos relatórios da Conferência Mundial Sobre População e
Desenvolvimento (16) e IV Conferência Mundial Sobre a Mulher (28),
é necessário garantir o reconhecimento e a promoção dos direitos humanos. Deve-se assegurar o acesso à educação, ao trabalho, à igualdade, à liberdade, à saúde e, em especial, à sexualidade e à reprodução. No que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva é preciso traçar
metas políticas que favoreçam a concretização dos direitos sexuais
e reprodutivos. Trata-se de desenvolver a capacidade de autodeterminação de mulheres e adolescentes sobre esses direitos, principalmente das que vivenciam a realidade de pobreza e exclusão social,
envolvendo-as num processo de empoderamento que lhes garanta o
fortalecimento de sua autonomia para que possam decidir sobre os
assuntos pertinentes à sexualidade e reprodução.
Gravidez na adolescência como fator de perpetuação da pobreza e
exclusão social
A necessidade de se utilizar os tratados de direitos humanos como
parâmetros norteadores da Bioética de Intervenção vem sendo demonstrada em diversos exemplos concretos. Este artigo exemplifica
essa relação com a questão da gravidez na adolescência, recorte caracterizado como fator de perpetuação da pobreza e exclusão social.
Procurar-se-á evidenciar, frente à análise desse fenômeno, os motivos
que ensejam a intervenção e o modo em que pode ocorrer. Para termos de desenvolvimento teórico, serão utilizados dados do Distrito
Federal que, embora não represente a realidade brasileira, podem ser
um ponto de partida para se evidenciar a pertinência do estudo.
Inicialmente, cumpre definir o que é caracterizado como adolescência. Esse conceito surgiu no início do século XX e é atribuído ao
psicólogo norte-americano Granville Stanley Hall. Em seus estudos,
Hall descreveu a adolescência como “período de turbulência e instabilidade emocional, características diretamente relacionadas ao desenvolvimento sexual do adolescente” (29). Desde sua concepção, a
adolescência relacionava-se com o desenvolvimento da sexualidade.
Existe divergência ao se estabelecer o início e o fim da adoles-
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cência. Entretanto, parece não haver dúvida de que se trata de um
período de transição. É a etapa do desenvolvimento compreendida
entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo
de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial (30). No Brasil, o
artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990, considera adolescente a pessoa com idade entre 12 a
18 anos (31). A OMS estabelece como adolescência o interregno de
vida compreendido entre 10 e 19 anos (32). Neste artigo será adotada
a definição da OMS para estudar o fenômeno da gravidez na adolescência.
A pertinência de destacar o problema da gestação precoce se expressa nos dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.
Em 2005, por exemplo, foram realizados 43.435 partos nas unidades
hospitalares públicas do DF, dentre os quais, 9.151 foram de adolescentes até 19 anos de idade. Portanto, os partos de adolescentes representam 21,07% do total realizado naquele ano (33), ou seja, não se trata de um fenômeno inexpressivo, especialmente quando se considera
a dimensão socioeconômica na qual se dá a maior parte destes.
Ao analisar o fenômeno a partir de uma visão socioeconômica,
observa-se que a gravidez na adolescência está atrelada, entre outros,
a fatores como classe social e nível de escolaridade. Nesse sentido, os
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS) com relação aos nascidos vivos demonstram que a maior
ocorrência de gravidez se dá entre adolescentes de camadas sociais
menos favorecidas e com menor nível de escolaridade. Para ilustrar, o
maior índice ocorreu com jovens entre 15 e 19 anos, com ensino fundamental completo. Em 2004, esse índice no Distrito Federal foi de
3.367 partos contra 364 partos de jovens da mesma faixa etária com
12 ou mais anos de escolaridade. Os dados do DATASUS revelam ainda que as jovens mais pobres têm a fecundidade cerca de dez vezes
maior que as mais ricas (34).
Dessa forma, a questão da gravidez adolescente vem sendo entendida como um problema social e de saúde pública, posto que ocorre
principalmente na classe social menos favorecida e com menor grau
de escolaridade, sendo, na maioria das vezes, indesejada, ou seja,
ocorre em uma situação grave de vulnerabilidade pessoal e social.
Tal constatação cresce em importância à medida que se conservam
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indicadores de pobreza, de repetência e evasão escolar, desemprego,
violência e tantos outros. Nessa situação a gravidez na adolescência
contribui para perpetuar o ciclo de pobreza e de exclusão social, como
ressaltou o ex-Ministro da Fazenda Pedro Malan, em palestra proferida no Seminário Internacional sobre Estratégias para a Superação da
Pobreza, realizado em 2002:
“Eu me refiro, aqui, ao problema de gravidez precoce em adolescentes no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde mostram que
a gravidez, taxa de natalidade, em adolescentes e analfabetas, no
Brasil, é treze vezes superior à taxa de gravidez em adolescentes
que têm quatro ou cinco anos de escolaridade ou mais. Esse é um
dos mais poderosos mecanismos que uma pessoa pode imaginar
para perpetuação da pobreza ao longo do tempo... Acho que é
uma área extremamente promissora porque a melhor maneira de
lidar com a pobreza é ter políticas que procurem evitar que os filhos dos pobres de hoje sejam os pobres de amanhã, perpetuação
dos mecanismos de transmissão de pobreza, e esse é um dos mais
poderosos que existe, a meu juízo, pelo menos” (35).
É fato que a redução na taxa de gravidez adolescente por si só
não é suficiente para a erradicação da pobreza. Entretanto, não se
pode negar que a diminuição da ocorrência na fase adolescente em
tais condições socioeconômicas, se não minimizam, ao menos não
agravam o caráter de pobreza. Se às adolescentes fosse reconhecido,
protegido e promovido o exercício pleno dos direitos humanos fundamentais, principalmente no que diz respeito ao acesso aos serviços de
educação e saúde, aos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo-se o
direito à saúde sexual e reprodutiva, poder-se-ia perceber melhores
condições de vida.
Não obstante estejam comprometidos diversos direitos, ressaltase que, no tocante à gravidez na adolescência, deve-se analisar, especialmente, a temática dos direitos sexuais e reprodutivos. Do ponto
de vista da saúde pública, é imprescindível que a adolescente receba
as informações corretas sobre sexualidade e sobre sua saúde sexual e
reprodutiva, considerando o contexto sócio-econômico em que vive,
para que decida sobre o assunto com autonomia e responsabilidade,
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visto que é seu direito a decisão sobre quantos e quando ter filhos,
porém, tal decisão deve estar respaldada na responsabilidade e na
percepção, individual e coletiva, da situação em que está envolvida.
Até agora foram relatadas somente as implicações sociais, todavia,
problemas orgânicos como abortos, espontâneos ou induzidos, mortalidade infantil e materna, além de questões de saúde como hipertensão, maior incidência de eclampsia, infecções urinárias e anemias
também devem ser consideradas. Frente a elas, recai sobre o Estado
e a sociedade, a obrigação de elaborar políticas públicas nas áreas de
educação e saúde, objetivando a prevenção e o desenvolvimento das
condições para o pleno exercício de direitos reprodutivos e sexuais,
inclusive no que diz respeito ao planejamento familiar (36).
Para que os direitos humanos sejam efetivados e para que se supere a pobreza e a exclusão social é necessário que o Estado e a sociedade civil iniciem e desenvolvam um processo de intervenção, sendo
o empoderamento um meio eficaz para despertar a reflexão e alcançar
uma mudança no comportamento. É exatamente nesse ponto que se
verifica a estreita relação entre direitos humanos e Bioética de Intervenção. Na medida em que a Bioética de Intervenção busca, em
particular, a solução dos problemas persistentes, por constituir uma
ética aplicada comprometida com o lado mais frágil da sociedade –
os vulneráveis, medidas interventivas devem ser implementadas para
garantir às adolescentes o respeito aos direitos humanos, principalmente, os direitos sexuais e reprodutivos.
A Bioética de Intervenção, como nova proposta conceitual, vem
colaborando, especialmente, para a solução de problemas relacionados à justiça social e à promoção da saúde e, aliada à proposta de empoderamento dos grupos e pessoas vulneráveis, no sentido de fortalecer sua autonomia, deve incentivar a formulação de planos locais de
ação em que os adolescentes atuem como atores principais do projeto
político e interventivo relacionado, sobretudo, à sua saúde, fazendo
com que seja observada a realidade em que estão inseridos e as suas
especificidades culturais.
Torna-se importante apresentar um exemplo de intervenção. Está
sendo realizada pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com o
Instituto Mulher Consciente (IMC) no que diz respeito à gravidez
na adolescência no contexto de vulnerabilidade social. Adolescentes
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com idade entre 15 e 18 anos receberão implante de anticoncepcionais subdérmicos gratuitamente, os quais são contraceptivos eficazes
e reversíveis, com duração de três anos. A previsão é de que 2,5 mil
anticoncepcionais sejam distribuídos inicialmente. O implante será
realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e um dos critérios para
a seleção das meninas será com base na renda, pois se pretende atingir as camadas sociais menos favorecidas. A indicação das pacientes
será feita pela Fundação de Assistência Social e Cidadania - Fasc e
por profissionais das unidades de saúde. O objetivo do projeto é tentar
retirar as adolescentes da situação de vulnerabilidade social (36).
A implantação dos contraceptivos se iniciará no dia 27 de novembro do corrente ano e pretende-se realizar um projeto não só de contracepção como também de conscientização, em razão de que jovens
até 20 anos representam 17,6% das grávidas em Porto Alegre. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre pretende também orientar as meninas sobre a gestação precoce e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com o Secretário de Saúde, Pedro Gus,
pretende-se desenvolver um trabalho de conscientização para apoiar
e orientar a população sobre gravidez na adolescência (36).
Trata-se de criar condições, no âmbito da assistência à saúde, e
de conscientizar as adolescentes, principalmente que vivenciam uma
realidade de privações econômicas e sociais, envolvendo-as num processo de empoderamento que lhes garantam o fortalecimento de sua
autonomia para que possam decidir sobre os assuntos pertinentes à
sexualidade e reprodução. Para assegurar-lhes o exercício dos direitos
humanos é preciso intervir e esse processo deságua na aliança entre a
Bioética de Intervenção e a teoria dos direitos humanos.
Considerações finais
O contexto histórico em que surge a bioética é o mesmo contexto que propulsiona uma nova concepção de direitos humanos, tendo
em vista os diversos acontecimentos que culminaram em violações
à integridade e à dignidade da pessoa humana. No entanto, embora se afastando da concepção de ética global em que foi concebida,
a bioética se enraizou na teoria dos quatro princípios – autonomia,
beneficência, não-maleficência e justiça, de Beauchamp e Childress,
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a qual se mostrou ineficaz para solucionar os problemas dos países
considerados periféricos.
Dessa forma, tornou-se necessário o surgimento de uma ética capaz de mediar os conflitos emergentes, mas principalmente persistentes, comprometida com as questões sociais e voltada para a proteção
dos indivíduos e grupos vulneráveis. Trata-se da Bioética de Intervenção, ou seja, de uma ética aplicada preocupada em consolidar os
direitos humanos e promover a justiça social.
Diante dessa perspectiva, o objetivo do presente artigo foi o de
apresentar os direitos humanos como justificativa da intervenção e
o empoderamento como o meio de intervir. Nesse sentindo, pode-se
afirmar que se precisa intervir para garantir os direitos de liberdade e
os direitos sociais, ou seja, para assegurar o exercício dos direitos de
primeira e segunda gerações, relacionados, neste trabalho, especialmente, à situação de desigualdade social, de pobreza e de exclusão
social que descrevem a realidade brasileira. Para tanto, é imprescindível que Estado e sociedade civil iniciem e desenvolvam um processo
de intervenção social, não só para reparar a violação como também
para aumentar o poder do indivíduo de reivindicar a efetivação de
seus direitos e de controlar a própria vida.
Embora não tenha sido explorado em profundidade, o exemplo
da gravidez na adolescência como fator de perpetuação e de exclusão social foi apresentado com o objetivo de evidenciar a necessidade
de adotar medidas interventivas para efetivar a implementação dos
direitos humanos, em particular, dos direitos sexuais e reprodutivos,
partindo do empoderamento, como meio de intervenção capaz de
transformar a realidade social de adolescentes e jovens. Os dados relativos à da gravidez na adolescência mostram “por que” intervir e o
conceito de empoderamento aponta “como” fazê-lo.
Esse exemplo buscou demonstrar que teoria dos direitos humanos
pode, de fato, fornecer o arcabouço conceitual para Bioética de Intervenção, tal como propõe o modelo teórico da proposta. Como parâmetros norteadores da Bioética de Intervenção, os tratados de direitos
humanos revelam-se instrumental teórico eficaz, capazes de mediar,
sobretudo, os conflitos persistentes, relativos à justiça social e à saúde
pública. Cumpre ressaltar que o presente artigo não esgota, seja em
conteúdo ou relevância, a complexidade da relação proposta, apenas

214

92

Volume 3 - número 2 - 2007
contribui para demonstrar a validade da construção teórica.
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Resumo: Este artigo visa fazer uma reflexão sobre as legislações referentes à
doação de órgãos, bem como sobre a doação de corpos, procurando demonstrar a orientação e o desenvolvimento do tema no Direito pátrio. Sob o foco da
bioética, se ressaltará o choque axiológico das normas jurídicas brasileiras.
Apesar de que, moral e juridicamente, tenham idêntico valor, o corpo humano
como fonte de conhecimento científico é tratado de forma diferente daquele,
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cuja finalidade é a doação de órgãos. Enquanto os princípios da doação de
órgãos são protegidos pela condição sine qua non de autorização expressa seja do doador, enquanto vivo, seja de familiar ou responsável, quando morto
- no caso da doação de corpos, nenhum destes princípios é observado: usa-se
o corpo num sentido utilitarista, sendo esta prática nitidamente contraditória em relação à primeira. Defendendo uma manifestação autêntica de uma
sociedade democrática, os autores sugerem um diálogo social amplo sobre o
uso de cadáveres para a pesquisa, bem como propõem a adequação das políticas públicas no sentido de respeitar a vontade expressa do indivíduo para
uso de seu corpo pos mortem, priorizando como fonte de doação de corpos a
autonomia da vontade do doador e não os corpos não reclamados.
Palavras-chave: Bioética. Direitos da personalidade. Cadáver. Doação de órgãos. Doação de corpos.
Abstract: This article aims to reflect on the legislation relating to organ donation and body donation, and seeks to demonstrate the guidelines and development of this matter within Brazilian law. From the perspective of bioethics,
the axiological clash of the Brazilian legal rules is emphasized. Even though
the human body has the same moral and legal values, its use as a source of
scientific knowledge is treated differently from its use for organ donation.
Whereas the principles of organ donation are protected by the sine qua non
condition of express authorization, either by the donor, while still alive, or
by family members or the individual legally responsible, after death, in the
case of body donation neither of these principles is observed. The corpse is
used in a utilitarian manner, a practice that is clearly contradictory to the first
principle. Advocating an authentic manifestation of a democratic society, the
authors suggest a wide-ranging social dialogue on the use of cadavers for research. They also propose that public policies should be adapted such that the
individual’s express wish regarding the use of his body after death is respected, with priority given to the autonomy of the donor’s wishes as the source of
body donation, rather than to the use of unclaimed bodies.
Key words: Bioethics. Personality rights. Cadaver. Organ donation. Body donation.
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A valorização do cadáver no decorrer da história esteve sempre vinculada à memória de quem ele foi antes de morrer, confundindo-se
o corpo com a pessoa. Coulanges, a partir de seu estudo, mostra a
proteção que os familiares davam ao cadáver já no período Antigo1:
acreditavam que a alma da pessoa morta permanecia ligada à família
(1). O parente morto constituía-se em um deus protetor da propriedade2 cabendo aos familiares, até a sexta geração, prestar oferendas ao
mesmo. Adorado apenas pela família, só a ela protegia. Cada família
tinha os seus protetores do lar que, na realidade, eram os seus antepassados (1).
Carnelutti, de forma diferente, define que o “homem é, efetivamente, continente e conteúdo, corpo e espírito. Pessoa é apenas espírito. Corretamente, a pessoa não é o homem, mas está no homem” (2).
A personalidade existe enquanto existir o espírito ou, pelo menos, o
interesse deste em ser tutelado. A memória está diretamente relacionada com esta essência abstrata presente no corpo.
O indivíduo morto, ainda nos dias atuais, tem sua memória salvaguardada por parentes e tutelada pelo direito de personalidade a
nível jurídico. Se o indivíduo não tem esta memória, deixa de existir
e passa a ser apenas um cadáver, algo que já foi alguém, ausência da
pessoa, mas apenas algo! Como dar valor a algo que não tem valor? O
que acontece com os cadáveres não reclamados, sem família? Como
valorar o corpo sem memória? Podem estes corpos ser coisificados em
função dessa situação?
Implicações morais, culturais e jurídicas envolvem a utilização do
corpo humano morto, total ou em partes. Entendemos que os conflitos
morais, advindos do uso do cadáver não reclamado, também podem
ser discutidos de forma multidisciplinar merecendo espaço no âmbito
da bioética, já que essa situação desafia valores éticos muitas vezes
não refletidos, mas assumidos por um determinado grupo social.
A bioética, entendida por Gracia (3) como o novo semblante da
ética científica, preconiza aceitar o princípio da autonomia como uma

1 Período ligado à origem de Grécia e Roma.
2 Os parentes mortos eram enterrados nos limites da propriedade, junto ao deus Termo. “O domicílio mostra-se inviolável. Segundo a tradição romana, o deus doméstico
repelia o ladrão e afastava o inimigo”. Coulanges. Op.cit. p. 88.
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forma eticamente correta de respeito às pessoas e suas escolhas. Na
maioria das sociedades contemporâneas, este é o princípio respeitado
e salientado como fundamento para a doação de órgãos. Outro ponto
interessante é a questão ética do doador morto. Nenhuma sociedade aceita retirar órgãos de pessoas vivas (exceto os que são duplos).
Porém, na situação do cadáver não reclamado, como identificar esse
respeito à vontade do morto? Pode-se utilizá-los como ferramenta didática em nome do interesse maior da sociedade em uma formação
profissional específica? Não estaríamos impondo como presumida a
vontade do doador, que na verdade não se manifestou, na tentativa de
suprir a falta de corpos, pois sabemos que em nossa cultura, apenas
um número ínfimo de corpos é doado espontaneamente para estudo?
Nossa proposta de reflexão, fundamentada em preceitos morais
e legais, insere-se exatamente neste contexto, quando o cadáver não
reclamado é usado sem que haja uma política de restrição para aquelas situações em que a utilização de corpos para o ensino e pesquisa
é realmente necessária.
Princípio da autonomia
Na história da filosofia o conceito de autonomia, termo derivado
do grego (auto, próprio e nomos, lei), aparece freqüentemente associado à idéia de liberdade. Estabelece a possibilidade do exercício da
autonomia; a capacidade do indivíduo tomar decisões que venham
afetar sua vida, sendo própria, então, apenas ao homem livre.
O conceito moderno de autonomia surge com a escola filosófica
de Kant. Para ele o homem age por dever de acordo com sua lei moral
interna. A capacidade do ser humano em optar pelas normas e valores
que entende como válidos, sem intervenção heterônoma, é entendida
como autonomia.
Em Crítica da razão pura (4), Kant discorre sobre a liberdade de
ação, defendendo que a razão é a consciência do indivíduo sobre suas
leis morais só admitidas com a liberdade. Porém, é em outra obra,
Crítica da razão prática (5), que esse autor enfatiza a autonomia como
fundamento do Imperativo Categórico: “ela é o princípio unificante
de todos os princípios práticos”. Entende que a autonomia da vontade
é que dará a sustentabilidade para o imperativo categórico, a ser se-
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guido se o indivíduo for livre para fazê-lo:
“a autonomia da vontade é o único princípio de todas as leis morais e dos deveres conformes a elas: contrariamente, toda heteronomia do arbítrio não só não funda obrigação alguma mas, antes,
contraria o princípio da mesma e da moralidade da vontade”(6).
Para Kant, então, o homem só é livre porque pode respeitar a vontade que tem de agir segundo sua lei moral interna, sua razão. Já Stuart Mill (7), como representante do utilitarismo, entende a autonomia
como ausência de coerção sobre a capacidade de pensamento e ação
do indivíduo, como o direito que tem de expressar opinião divergente
àquela defendida pela sociedade vigente. Guisán (8) salienta que, na
concepção utilitarista de Mill, a sociedade deve garantir os meios para
que o homem se realizasse como pessoa, alcançando a felicidade. Ao
indivíduo seria dado o direito de divergir do Estado que não lhe oferece as condições necessárias a esta realização. Em outras palavras, a
autonomia individual dar-se-ia pelo direito à opinião divergente. Em
contrapartida, Mill entende a tolerância como virtude social imprescindível para garantir a liberdade para externar essa opinião (7).
Como se pode constatar, enquanto a ética deontológica de Kant
coloca normas e valores como inquestionáveis, Mill defende que as
normas morais terão valor se visarem o bem estar geral, podendo ser
questionadas se não adequadas. Porém, ambos os autores entendem a
autonomia dos sujeitos como um direito que deve ser respeitado. Para
Kant, não respeitar a autonomia seria ir contra a essência íntima do
ser humano, seria utilizá-lo como meio apenas e não como fim, seria
impor-lhe uma norma externa tolhendo sua liberdade. Para este autor
sobrepõe-se o conceito de liberdade com o de indivíduo autônomo já
que, para ele, não pode haver ser humano autêntico sem liberdade,
assim como sem autonomia. Para Mill a importância da autonomia reside no fato dos homens reivindicarem as condições necessárias para
lograr a felicidade e alcançar a máxima utilitarista, sendo a ausência
de coerção condição indispensável para isso.
Na bioética, o respeito à autonomia aparece, em 1979, como um
dos quatro princípios básicos não absolutos (respeito à autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça), que estabeleceram a linha de
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ação estadunidense conhecida como Principialismo, voltada à orientação de conflitos oriundos da área biomédica, proposta na obra de
Beauchamp e Childress (9). É importante salientar que essa obra foi
apresentada em contexto plural e antecedida por importantes documentos como o Relatório Belmont. Nessa proposta, o respeito à autonomia incorpora a autodeterminação da pessoa e sua capacidade de
decidir o melhor para si. Esse princípio fundamenta-se na dignidade
da pessoa humana, defendida tanto na ética deontológica de Kant,
como na escola utilitarista de Mill (10).
Enquanto autonomia significa o autogoverno para tomar decisões
que venham afetar sua vida, saúde e integridade, o respeito a essa autonomia, defendido no Principialismo, seria o reconhecimento de que
ao indivíduo cabe a tomada de decisão segundo seu plano de vida,
fundamentado em sua crença, aspirações e valores próprios, mesmo
quando estes não coincidem com os dominantes na sociedade (11).
Constata-se, então, no cenário social, que a autonomia seria a maneira como o ser humano impõe-se como pessoa e cidadão por meio
de suas convicções e escolhas no que tange à sua vida e corpo, não
afetando negativamente outras pessoas, na sociedade em que está
inserido. O respeito à autonomia refletiria, então, como a sociedade
democrática propicia espaço para exercer essa liberdade de opção.
Embora relativizado, o Direito também prevê o respeito à vontade do
indivíduo nos Direitos de Personalidade, pelo menos em relação ao
seu corpo ou parte dele.
Aspectos jurídicos
Dos direitos de personalidade
A Constituição, no artigo 5º, X, prevê a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa (12). Em seu
artigo 199, parágrafo 4º, além de prever a existência de lei especifica
sobre remoção de órgãos e partes do corpo, também proíbe qualquer
tipo de comercialização de órgãos ou sangue.
O Código Civil (13) regula os direitos da personalidade na Parte
Geral, Livro I, Capítulo II, do artigo 11 ao 21. São intransmissíveis,
inalienáveis e irrenunciáveis os diretos da personalidade, salvo se lei
específica não prever diferente (exceção, portanto), não podendo estes
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sofrer limitação voluntária (art. 11). Apesar da intransmissibilidade, a
morte da pessoa promove, para fins de defesa judicial, a transmissibilidade do direito sobre a imagem (art. 12). A pessoa tem o direito de livre disposição gratuita do próprio corpo, tanto para transplantes (art.
13), como para fins altruísticos ou científicos (art. 14). O Código Civil
também regula os direitos da pessoa ter nome e prenome, vida privada, bem como a proteção aos mesmos. Faz-se necessário destacar a
proteção dada ao pseudônimo: tutela igual à dada ao nome (art. 19).
França (14) define os direitos da personalidade como sendo “as
faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria
pessoa do sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos”.
Para Jabur (15) a “personalidade é apenas uma aptidão para exercer
direitos e contrair obrigações”. Nader (16), por sua vez, define como
a expressão do Direito Natural, o princípio básico do direito à vida, e,
portanto, de direitos subjetivos.
O primeiro diploma a prever os direitos da personalidade foi uma
lei da Romênia, de 18 de março de 1895, que se limitava a prever o
direito da pessoa ao nome. No mesmo sentido, temos a previsão legal
do Código Civil alemão Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), de 1900. Em
1907, o Código suíço consagrou o direito à designação personativa,
isto é, o direito de cada pessoa a receber um nome que a identifique
na vida em sociedade. No entanto, o grande avanço ocorreu justamente no Código Civil italiano, de 1942 (na época de Mussolini), no
Livro I, Delle Personne e Della Famiglia. Este código não regula apenas o direito ao nome, mas envolve outros, como a tutela do direito
ao nome, a tutela do pseudônimo, bem como à imagem e aos atos de
disposição do próprio corpo, o que também se encontra no Código
Civil brasileiro de 2002, similar ao italiano.
Foi praticamente a partir do século XX que os direitos de personalidade passaram a ser objetos de codificação. Acontecimentos
importantes, como a Primeira Guerra Mundial e crises econômicas,
propiciaram esta preocupação. A política econômica passou a ser
questionada: a idéia de um Estado mínimo não tinha mais espaço
no cenário internacional. Keynes propunha a política econômica da
compensação, na qual o Estado tem um papel mais ativo na economia: de garantidor e de investidor (17). O Estado deveria garantir a
estabilidade da economia para a promoção da iniciativa privada, e
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para tanto, investir em obras públicas de base. Mas Keynes defendia
que estes investimentos deveriam ser momentâneos, o que não fora
observado pelos estados, uma vez que estes viam nos mesmos uma
mola propulsora angariadora de votos. Com isso, agora transformado em gestor, o papel do Estado não seria mais o de acumular capitais, e sim fomentar ações sociais. Sendo assim, temos o nascimento
do chamado Estado de Bem-estar Social (Welfare State), no qual o
comprometimento social é o carro-chefe. Mais do que natural, por
conseguinte, é a idéia de uma maior proteção à dignidade da pessoa
humana.
A partir da Segunda Guerra Mundial, assistiu-se o crescimento
exponencial do capitalismo, o que levou a uma super valorização das
forças econômicas. Tal processo contribuiu, inclusive, para a paulatina desconstrução do welfare state, ou para o surgimento do neoliberalismo, e, portanto, baseado na perspectiva econômica que eliminava as políticas sociais, deixando a regulação dessas necessidades ao
mercado. Nesta nova perspectiva, a função do Estado não seria mais
a de responsável direto pela execução das políticas sociais, mas sim,
a de garantir a existência das mesmas à sociedade.
Tudo passa a ser observado pelo prisma social. Não é por menos
que passa a ter a idéia de função social da propriedade, função social
dos contratos e, porque não dizer também, função social da pessoa
humana. O ser humano não existe como algo isolado; deve ser visto
como membro de um grupo social, mas não como uma engrenagem
ou peça, que forma a grande máquina sociedade: deve acrescentar;
somar aos seus iguais. A autonomia privada é relativizada, o homem
não é dono de si mesmo de forma absoluta. Seus interesses devem ser
observados e respeitados, porém, até para o seu próprio bem, estes
interesses devem estar em conformidade com os da sociedade. Se a
autonomia do indivíduo fosse elevada ao grau máximo, estar-se-ia
abrindo lacunas no ordenamento jurídico que poderiam tornar possível a reificação do ser humano, chegando ao ponto de relativizar o
direito à vida. Isto é exatamente o contrário do que objetiva o Direito:
desassistir a pessoa humana na sua dignidade:
“A vinculação dos direitos aos interesses superiores da coletividade e sua conciliação com as exigências sociais hão de cumprir-se
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mediante a extensão de garantias que assegurem ao indivíduo o
pleno desenvolvimento de suas faculdades, porque afinal de contas é o homem, que nele está a raiz do mundo. Não é por acaso que os códigos modernos reafirmam e ampliam os direitos de
personalidade”(18).
O uso de cadáver não reclamado para ensino e pesquisa
De acordo com o art. 2º da Lei 8.501/92: o cadáver não reclamado
junto às autoridades públicas, no prazo de 30 dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico” (19). Poderá ter este destino, segundo o art. 3º da mesma lei, tanto aquele sem identificação como aquele com identificação,
mas que sobre o qual inexistem informações relativas a endereços de
responsáveis legais ou parentes. Neste último caso, é dever da autoridade publicar notícias sobre o falecimento, a título de utilidade pública, nos principais jornais da cidade durante pelo menos dez dias.
Para que ainda possa haver reconhecimento, mesmo depois do
encaminhamento do corpo, a autoridade ou instituição deverá manter
os dados sobre o morto: relativos às características gerais, identificação, fotos do corpo, ficha datiloscópica, o resultado da necropsia,
quando efetuada, e outros dados e documentos julgados pertinentes.
É proibido encaminhar o corpo para fins de estudo quando houver
indício de que a morte foi criminosa. Se a morte resultar de causa
não natural, o corpo será, obrigatoriamente, submetido à necropsia
no órgão competente.
Segundo a Lei, a utilização do cadáver para a pesquisa somente
poderá ser feita por escolas de medicina e não estabelece o acesso a
outros cursos que costumam utilizá-lo. Esta é uma crítica que se faz à
lei, uma vez que outras áreas de formação igualmente necessitam de
corpos para o estudo de anatomia3.

3 Atualmente existem diversos projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados
com o objetivo de alterar o art. 2º da Lei 8.501/92. O último é de autoria do então
deputado federal Roberto Jefferson, datado do ano de 2004, sem movimentação desde
junho de 2005 (Projeto de lei 4440/2004, disponível em: http://www2.camara.gov.br/
proposicoes, acessado em 16/01/2007).
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A regulamentação da doação de órgãos
Segundo Farias e Rosenvald (20), o direito à integridade física
concerne à proteção jurídica do corpo humano, sua incolumidade física, incluída a tutela do corpo vivo e do corpo morto inteiro e em
partes (tecidos, órgãos e partes do corpo suscetíveis de separação e
individualização).
O corpo humano caracteriza-se por ser coisa extra commercium.
A Magna Carta, juntamente com o art. 1º da Lei nº. 9.434/97, veda
qualquer tipo de comercialização de qualquer parte do corpo (21).
Admite-se, a título de exceção, ato de disposição de partes do corpo
humano vivo ou morto a título gratuito, com o objetivo científico ou
altruístico, se não causar prejuízo ao titular, se vivo ou para depois da
morte, conforme os artigos 13 e 14 do Código Civil.
Em regra, a pessoa maior e capaz pode, em vida, dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo, desde que sejam
partes renováveis ou órgãos duplos. A revogação pode ser feita em
qualquer tempo, pelo doador, antes da execução (21). A doação deve
ter caráter de gratuidade, sendo necessária para a vida do receptor e a
autorização deve ser feita preferencialmente por escrito e especificando claramente o material ou órgão que se deseja doar. Na doação para
depois da morte veda-se que o doador escolha o beneficiário, por se
tratar de ato altruístico, devendo ser respeitada a fila única de espera
e, como salienta Ulhoa Coelho (22), o receptor poderá até mesmo se
tratar de um desafeto do doador.
Aspectos organizacionais e operacionais
A universalização da saúde e a igualdade de oportunidades são
garantidas pela Constituição Federal, nos artigos 3º, 5º caput e 196:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (12).
Em relação aos transplantes, e como forma de realizar o prescrito
pela Constituição, foram criadas as Centrais de Notificação Capaci-
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tação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), nos diferentes estados da
federação, centralizando, organizando e promovendo uma mais eqüitativa distribuição de órgãos doados.
Comprovada a morte encefálica do doador, mediante declaração
médica, pode-se de imediato providenciar a retirada dos órgãos doados, comunicando-se imediatamente a CNCDO do estado da federação em que o órgão foi retirado. Então, comunicado o óbito, a equipe
de captação dirige-se ao nosocômio para realizar exames e informar
à Central as características do doador. Esta promove o levantamento
dos candidatos de acordo com a compatibilidade, com a finalidade de
realizar, imediatamente, o transplante.
Já no caso do encaminhamento de cadáver não reclamado para
as instituições de ensino, a formalidade do procedimento, especificamente em matéria não prevista na lei federal, regula-se pelo ordenamento de cada Estado da federação. De maneira geral cabe à
instituição de ensino interessada, encaminhar à Direção do Departamento Médico Legal ofício solicitando a quantidade de corpos desejados. No caso específico do Rio Grande do Sul, as doações seguem
a ordem de chegada dos respectivos pedidos, sendo cada instituição
atendida com um cadáver por vez. As que necessitam mais de um
cadáver, entrarão novamente na agenda de espera, tendo seu pedido
mais uma vez atendido após todas as instituições solicitantes terem
recebido. Os demais requisitos mínimos para o procedimento já foram
ressaltados.
Histórico jurídico
Quando se analisa as origens e o desenvolvimento histórico-legislativo da doação de órgãos, verificar-se uma evolução: a primeira
norma brasileira sobre o tema (Lei 4.280/63), estabelecia uma normatização restrita no que tange às “hipóteses de aproveitamento de órgão
de cadáveres” (23). Em função disso, surge a Lei 5.479/68 (24), revogando aquela de 1963. Esta lei suavizou um pouco as restrições da lei
anterior, pois permitia a retirada de órgãos de cadáver sem responsável – como o indigente, por exemplo. Depois desta lei, pode-se citar o
que seria uma aproximação da maturidade no ordenamento: o Projeto
de Lei 8.195/86, de autoria do então deputado federal Freitas Nobre.
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Visando simplificar o ato, esse Projeto de Lei tornaria a doação
regra geral, excetuando apenas os casos de expressa determinação
em sentido contrário. Na sua justificativa, Freitas Nobre defendia a
prevalência do interesse da comunidade: “acima do interesse da família, o interesse social”. O projeto foi arquivado pela mesa diretora
da Câmara dos Deputados em agosto de 1986 (25). A lei sobre transplantes promulgada a seguir foi a Lei 8.489/92 (26), que prevaleceu
até o advento da atual; cabe ressaltar que a mesma não trouxe maiores evoluções.
A atual lei de doação de órgãos, Lei 9.434/97, no seu texto original, previa que toda pessoa era doadora em regra, salvo manifestação
expressa em contrário, registrada em carteira de identidade; porém,
por pressão social, esse dispositivo foi revogado em 2001. Não entrando no mérito desta revogação, o fato é que hoje a doação de órgãos no
Brasil não logrou progresso. Podemos inferir que esta lei não dá ênfase à autonomia do doador, uma vez que cabe aos familiares autorizar
tais procedimentos:
“Art. 4.º A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica,
dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade,
obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau
inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas
presentes à verificação da morte” (21)4.
Posicionando-se sobre essa alteração, Berlinguer e Garrafa afirmam que deixar na mão do Estado a decisão de doação de órgãos
em lugar de outorgá-la aos parentes, salientaria o aspecto altruístico
desta ação (27). Para esses autores, embora havendo o respeito pela
dor dos parentes ou piedade pelo corpo morto, seria mais justo que
fosse o próprio indivíduo, e não outros, a autorizar a retirada ou não
de seus órgãos.
Existe ainda outro ponto importante que, apesar de sua previsão
em normas anteriores, infelizmente retrocedeu. Trata-se da doação de

4 Artigo com redação determinada pela Lei nº. 10.211, de 23 de março de 2001(28).
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órgãos de pessoas não identificadas ou, se identificadas, não reclamadas. Como levantado anteriormente, a Lei 5.479/68 considerou o
tema, mas as leis posteriores não tiveram o mesmo cuidado. A lei de
1992 (19) foi omissa a ele, enquanto que a atual somente autoriza o
uso de órgãos provenientes de cadáveres identificados cujos parentes
expressem anuência a esta utilização.
Conflito das normas
No ordenamento jurídico brasileiro, o cadáver apresenta resquícios de personalidade; portanto, não é objeto. Adriano de Cupis clarifica a idéia:
“Se a personalidade não existe depois da morte, nem por isso
deixa de ser considerado por parte do ordenamento jurídico. Pelo
contrário, o corpo humano, depois da morte, torna-se uma coisa
submetida à disciplina jurídica, coisa, no entanto, que, não podendo ser objeto de direitos privados patrimoniais, deve classificar-se
entre coisas extra-commercium. Não sendo a pessoa, enquanto
viva, objeto de direitos patrimoniais, não pode sê-lo também o cadáver, o qual, apesar da mudança de substância e função, conserva o cunho e o resíduo da pessoa viva. A comerciabilidade estaria,
pois, em nítido contraste com tal essência do cadáver, e ofenderia
a dignidade humana” (29).
Os resquícios de personalidade, entretanto, estão intimamente
ligados à memória depositada neste corpo. No momento em que se
configura a inexistência de memória, como é o caso do cadáver não
reclamado, tem-se, portanto, simplesmente uma coisa5. A imemorialidade define-se como sendo a extinção total dos direitos da personalidade, por inexistir uma última vontade expressa ou por falta de
herdeiros que queiram tutelar-lhe a memória.

5 Anteriormente trazemos a definição do cadáver como sendo res extra commercium.
Não adentraremos nas definições do que é cadáver, em sua natureza jurídica, já que
este não é o objetivo deste trabalho. Manteremos esta aceita pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
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A partir do exposto, é possível formular questionamentos importantes: por que se pode utilizar, sem expressa autorização, o corpo
não reclamado para o ensino e pesquisa, mas não para remoção de
tecidos, órgãos ou partes do mesmo para fins de transplante? Por que
o tratamento diferenciado com relação à doação de órgãos em face da
doação de corpos?
A Lei 8.501/92 legitima o aproveitamento de cadáveres não reclamados para fins de pesquisa. Esta lei de cunho utilitarista, isto é, que
presume a doação em face do bem maior, que é o desenvolvimento do
bem estar da sociedade, suprime de certa forma um suposto direito
subjetivo (19). Entretanto, a análise da lei que normatiza a doação de
órgãos permite detectar o oposto, pois privilegia o individual.
Não se pretende afirmar categoricamente que seja ideal uma lei
servir de parâmetro para outra. O que se busca demonstrar é o conflito entre as normas, no que concerne a atos de mesma valoração, em
uma mesma sociedade: doação de órgãos e doação de corpo.
O nosso sistema jurídico não contempla lei específica sobre a doação de corpos, nos moldes da doação de órgãos. Há somente o art. 14
do Código Civil (13). Sem entrar no mérito da questão, uma análise
simples da Lei nº. 8.501/92 permite perceber que sua formulação não
objetivou grandes reflexões jus-filosóficas: foi feita almejando como
fim maior disponibilizar cadáveres para o ensino e pesquisa.
A doação de corpos deveria ter sua importância elevada ao mesmo patamar da outorgada pela doação de órgãos, possuindo o mesmo respaldo jurídico. As leis nacionais demonstram preocupação em
conscientizar a sociedade sobre a doação de órgãos. No entanto, não
se detecta essa preocupação no que concerne à conscientização sobre
a doação de corpos.
Considerações finais
No que tange ao Direito, o cadáver não apresenta valor em si mesmo, somente o indivíduo vivo o tem. Aquele não apresenta interesses
como uma pessoa. A deliberação dos herdeiros nada tem com o direito
de propriedade: eles representam a última vontade do indivíduo. Os
resquícios de personalidade que o ordenamento jurídico prevê para o
cadáver, estão justamente respaldados neste fundamento da memória
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da pessoa quando viva. Tanto é que a imemorialidade do corpo pos
mortem o transforma em coisa sem valor (res nullius), uma vez que
não existe última vontade e, sendo assim, não há porque falar em
resquícios de personalidade.
Esta situação torna o corpo objeto de direito para fins de estudo e
pesquisa. Aqui está a principal forma de obtenção de cadáveres pelas
instituições: os cadáveres não reclamados. A segunda fonte provém
da vontade do indivíduo. E esta é praticamente rara ou inexistente
no Brasil. Então, o problema da falta de cadáveres para o estudo e
pesquisa encontra-se no desprovimento de políticas governamentais,
que fomentem a idéia da doação de corpos, no mesmo âmbito em que
observamos nas campanhas de doação de órgãos. Acresce-se a isso
o fato de não existir lei específica sobre o tema da doação de corpos.
Este tema deveria ser tomado da mesma forma que o da doação de
órgãos, mas seu tratamento está longe disto: ainda estamos intimamente ligados a misticismos e crenças cotidianas, senão, religiosas.
Deve-se promover uma discussão moral e ética sobre a doação de
corpos, fundamentada na autonomia do doador. Tal discussão precisa
ser estabelecida, no intuito de conscientizar a sociedade e valorizar a
importante função deste ato, para a melhoria da formação acadêmica
dos futuros profissionais da área da saúde e da biociência.
Também é bastante discutida a falta de coerência constatada na
sociedade no que concerne à doação de órgãos, no momento em que
a autonomia do doador passa a depender da vontade dos parentes.
Muitos acreditam que a legislação sofreu um retrocesso ao não mais
aceitar a autorização presumida para os transplantes. A doação presumida, na qual a ausência de manifestação contrária à doação em
documentos, indica a retirada dos órgãos sem a interferência familiar,
foi adotada no Brasil, em 1997, pela promulgação da Lei 9.434 (21). A
resistência da população a esse ordenamento compulsório explicitouse no grande número de documentos contendo o termo não-doador
de órgãos. A sociedade brasileira não aceitou a doação presumida e a
lei corroborou essa decisão em 2001, com a Lei 10.211 que extinguiu
definitivamente a doação presumida, determinando que a retirada de
órgãos de cadáver só ocorresse após a autorização familiar (28).
Entretanto pouco se fala dos cadáveres não reclamados usados
para ensino e pesquisa. Para esses, que não têm parentes, vale a au-
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torização presumida, a mesma que foi negada pelo povo brasileiro
quando da doação de órgãos. Detecta-se aqui uma incoerência! Um
duplo padrão moral na regulação dos corpos de pessoas mortas.
Clotet (30) já afirmava, em 1993, que a sociedade precisa posicionar-se sobre certas mudanças. Dentre elas, salientava a necessidade
de um padrão moral que pudesse ser compartilhado por pessoas de
realidades diferentes. Acredita-se que um diálogo multidisciplinar
sobre o uso de cadáveres para a pesquisa e a proposição de políticas
públicas que respeitem a vontade expressa do indivíduo ao uso de seu
corpo, seria uma maneira concreta de manifestação de uma sociedade democrática. Isso tornaria a proposição acima atual e relevante,
priorizando como fonte de doação de corpos a autonomia da vontade
do doador e não os corpos não reclamados.
Este trabalho é fruto do projeto Discussão Multidisciplinar sobre Aspectos Éticos e Legais em Relação à Utilização do Corpo Humano no Ensino e Pesquisa: do Transplante de Órgãos ao Cadáver, financiado pelo CNPq, no qual é
orientadora Anamaria Gonçalves dos Santos Feijó, e bolsista João Beccon de
Almeida Neto (PIBIC/CNPq).
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Resumo: A dignidade humana, fundamento da construção dos Direitos Humanos e mesmo das mais recentes declarações internacionais
sobre bioética, vem recebendo severas críticas enquanto referencial
bioético. Por meio da definição de uma especial dignidade para o ser
humano, a filosofia ocidental escolheu adotar uma perspectiva antropocêntrica, colocando o ser humano no centro dos outros seres, no
sentido de reconhecer ao mesmo um estatuto ontológico privilegiado. Repensar o conceito de dignidade humana, portanto, significa ao
mesmo tempo rediscutir a colocação do ser humano no interior do sistema-natureza. Com óbvias conseqüências para a avaliação bioética.
Embora haja sinais de certo cansaço da literatura bioética em relação
a este debate, nos parece que a discussão sobre o conceito e sua operacionalidade não é, de forma alguma, inútil, tanto do ponto de vista
prático, pois o processo de tomada de decisão ética continua fazendo,
em muitos casos, referência a ele; como do ponto de vista teórico,
pois determinada compreensão da dignidade humana parece conduzir diretamente ao antropocentrismo. De fato, um uso pouco preciso
do termo dignidade, sem uma clara redefinição do conceito arrisca
culminar na sugestão de sua substituição por um conceito mais claro
e operacional, o de autonomia. A presente comunicação propõe en-
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frentar a questão conceitual da dignidade humana, apontando saídas
teóricas para o problema. Enquanto construção relacional que se dá
pelo reconhecimento do outro, a dignidade poder ser pensada de forma mais abrangente e complexa do que o conceito principialista de
autonomia. Enquanto código lingüístico ela deseja incorporar, em sua
definição e operacionalização, as diversidades individuais, sociais e
culturais. A dignidade humana poderá assim sobreviver às recentes
críticas de inutilidade enquanto referência ao valor de alguns traços
éticos e culturais do ser humano que se quer defender e preservar.
Palavras chave: Dignidade Humana. Autonomia. Bioética. Direitos
Humanos.
Abstrac: Human dignity, the basis for the construction of human rights and even the most recent international declarations on bioethics,
has been the subject of severe criticism as a bioethics reference point.
Through defining special dignity for the human being, Western philosophy has chosen to adopt an anthropocentric perspective, placing
the human being at the center of other beings, such that a privileged ontological status is recognized for human beings. Rethinking
the concept of human dignity therefore at the same time signifies renewed discussion on where the human being is placed within the
natural system. This has obvious consequences for bioethical evaluations. Although there are signs of a certain weariness in the bioethical
literature regarding this debate, it seems to us that discussions about
the concept and putting it into practice are not in any way useless.
This is both from a practical point of view, since the process of making
ethical decisions in many cases continues to refer to human dignity,
and from a theoretical point of view, since a certain understanding of
human dignity seems to lead directly to anthropocentrism. In fact, imprecise use of the term “dignity”, without clear redefinition of the concept, carries the risk of culminating in the suggestion that it should be
replaced by a clearer and more practical concept: autonomy. The present communication proposes to face up to the conceptual question of
human dignity by indicating theoretical ways out from the problem.
As a relational construction that is expressed through recognition of
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the other person, dignity may be thought of in a more comprehensive and complex manner than can the concept of the principle of
autonomy. In defining dignity as a linguistic code and putting it into
practice, the desire is to incorporate individual, social and cultural
diversity. Human dignity can thus survive the recent criticism that
suggested it is useless, in the form of a reference point for the value of
certain ethical and cultural traits of human beings for which defense
and preservation are desired.
Key words: Human Dignity. Autonomy. Bioethics. Human Rights.

A dignidade humana se tornou um problema. Não tanto, ou não somente, do ponto de vista prático, político e social enquanto um princípio a definir ou um fim a ser alcançado nas mais diferentes situações
que a humanidade encontra seus limites. Em vez disto, é especialmente na definição filosófica e bioética e na sua operacionalidade enquanto conceito que a dignidade encontra-se em crise.
É exatamente por meio da definição de uma especial dignidade
para o ser humano, que a filosofia ocidental, em grande parte, ao menos até Hobbes e Spinoza, escolheu adotar uma perspectiva antropocêntrica, colocando o ser humano no centro dos outros seres, no
sentido de reconhecer ao mesmo um estatuto ontológico privilegiado. Perspectiva esta que o dilagar daquela que pode ser considerada como a narrativa mais influente sobre o pensamento ocidental, de
maneira especial do ponto de vista da ética, isto é, aquela cristã, veio
a consolidar uma concepção do ser humano como imago dei, única
criatura formada a imagem de deus. Repensar o conceito de dignidade humana, portanto, significa ao mesmo tempo rediscutir a colocação ontológica do ser humano no interior do sistema-natureza. Com
óbvias conseqüências para a avaliação bioética, especialmente frente
a atual certeza do impacto agressivo da ciência e da tecnologia sobre
o sistema-terra.
Mas o que se entende quando se fala de “dignidade humana”? É
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evidente que, numa visão do mundo e do ser humano moderna, não
é possível pensar mais em termos ontológicos “fortes”, isto é, pretender fazer uma afirmação definitiva e universal sobre o ser humano
enquanto tal e sobre seu valor intrínseco. O sucesso da ciência e de
suas epistemologias torna discursos essencialistas, do ponto de vista
filosófico, inadequados e desengonçados. A própria visão evolucionista de matriz darwinista, impede qualquer perspectiva que parta
do pressuposto de qualquer definição de “superioridade” do animal
humano sobre os outros (1).
Ao mesmo tempo, porém, o conceito de dignidade humana orienta e está presente em diversos documentos internacionais, revelando
um certo consenso político e bioético sobre a necessidade de preservar
este valor. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
coloca a dignidade humana como um referencial ético central para a
ciência e tecnologia e que deve ser respeitado em sua totalidade (2).
No entanto, a tão freqüente referência à dignidade humana como um
princípio em diferentes constituições nacionais e declarações internacionais sobre bioética, enquanto um valor fundamental que torna os
demais princípios legítimos na medida em que a promovem, em vez
de amplificar sua aceitação tem levantado questionamentos sobre a
fundamentação deste princípio (3, 4)..
São freqüentes os discursos em que o apelo à dignidade humana
parece pressupor um entendimento geral sobre o escopo e conteúdo
do princípio, sem que haja a necessidade de defini-lo (3). Em última
análise, esta suposição prescinde do reconhecimento à diversidade
de fundamentações teóricas, usos e implicações que podem ser atribuídos a este conceito.
Atualmente, os principais questionamentos sobre o conceito residem na crescente contestação de uma reflexão ontológica do homem
em detrimento de um enfoque mais sociológico e relacional. Neste
sentido, uma abordagem da dignidade que ao mesmo tempo se pretende universal e assenta-se em um caráter intrínseco ao homem recebe severas críticas.
Frente aos questionamentos apontados, a relevância do uso da
dignidade no interior da reflexão bioética foi negada veementemente
por alguns autores. Suscitou bastante polêmica e diversas reações o
editorial de Ruth Macklin no British Medical Journal, com o título
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bombástico de Dignidade é um conceito inútil. Discorrendo sobre a
possibilidade de uma perfeita substituição da dignidade por outro
conceito mais útil e operacional, a autonomia, sem qualquer perda
significativa, o editorial questiona como o uso baseado no apelo emocional de um conceito tão vago e impreciso poderia contribuir para
discussões importantes na bioética (5).
Tais afirmações não se deram sem resposta. Diversos bioeticistas
se enveredaram a rebater as críticas sobre este fundamento, a eles tão
caro. No entanto, nenhuma das tentativas pareceu suficientemente
contundente para, de fato, elevar justificadamente a dignidade a uma
posição central no discurso bioético. No entanto, não é diminuto o
risco de descartar este princípio da reflexão e prática cotidianas.
De alguma forma, todas as intervenções críticas à proposta de
Macklin não parecem alcançar o sucesso desejado na defesa do conceito de dignidade, por não contemplarem a radicalidade da crítica
e a necessária mudança de perspectiva sobre o tema que o polêmico
Editorial impõe.
Dignidade ainda: atualidade do conceito
A discussão, aumentada em dramaticidade nos últimos anos, no
que concerne os padrões éticos da pesquisa biotecnocientífica, tão
distante da inicialmente proclamada neutralidade, direciona-se à intensificação da busca por parâmetros éticos mais palpáveis. No entanto, a avaliação ética instrumentalizada pelo uso de princípios, descartando conceitos mais amplos e plurais como a dignidade, pode levar
a uma leitura codificada que acaba por engessar e reduzir a discussão
a aplicações simplistas de um principialismo neutral e asséptico sob o
ponto de vista social (6).
Por outro lado, é inegável que a dignidade, pensada tradicionalmente enquanto uma atribuição ontológica, inata e comum a todos os
seres humanos, estrutura a construção teórica dos Direitos Humanos.
Estes, sem o referencial da dignidade humana, seriam impensáveis
enquanto direitos universais e inalienáveis. No entanto, este conceito, tido como caráter inato a princípio, assume uma concepção de reconhecimento coletivo de uma herança histórica de civilização (7).
Esta grande abrangência do termo, seu caráter orgânico no con-
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texto da definição dos Direitos Humanos Universais e o desejo autoidentitário de inteiras culturas e sistemas valorativos, que encontram
no termo uma síntese de sua ética(7), são alvos de críticas como a de
Macklin. Segundo a autora, numa observação de claro berço analítico, estes aspectos fazem com que na prática o princípio não seja útil
no julgamento de casos particulares (5).
Percorrendo atualmente a literatura sobre o tema emergem dois
tipos de soluções à presente problematização, que aqui chamaremos
de culturalista e negativista.
Segundo a solução culturalista, o conceito de dignidade humana
não contemplaria a diversidade cultural. A exemplo da possibilidade
de uma abordagem divergente da individualista enraigada na construção deste conceito, algumas comunidades étnicas — como é o caso
de algumas nações indígenas brasileiras — subordinam o indivíduo e
sua pretensamente inalienável dignidade ao interesse coletivo, suas
trocas sociais e reconhecimentos culturais.
A visão negativista, pretendendo salvar o conceito, não foge à
mesma tentação de universalidade ao propor uma construção e abordagem da dignidade de forma negativa, ou seja, partindo da percepção do que não é digno, negando “a banalização do mal”, a falta
de respeito “à condição única e elevada que o ser humano tem” (6).
Uma dignidade que, quando violada, parece remeter simplesmente
para um sentimento, o de indignação, e nela dissolver seu sentido
imediato. Contudo, o negativo da dignidade assume as mesmas características universais desta, não conseguindo responder às críticas
culturalistas.
O debate posto já evidencia ao menos uma conseqüência: a aparente complexidade do termo e as incertezas operacionais levantadas
têm, aos poucos, levado ao gradual abandono do termo. Isto aparece nas propostas de sua substituição pela autonomia nos referenciais
bioéticos e pela retirada do termo dignidade humana da edição de
1995 da Encyclopedia of bioethics, porquanto contasse na edição anterior de 1978 (9).
Embora haja sinais de um certo cansaço da literatura bioética em
relação a este debate, nos parece que a discussão sobre o conceito e
sua operacionalidade não é, de forma alguma, inútil. Tanto do ponto
de vista prático, pois o processo de tomada de decisão ética continua
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fazendo, em muitos casos, referência a ele; como do ponto de vista teórico, pois, como vimos, uma certa compreensão da dignidade humana parece conduzir diretamente ao antropocentrismo e a conseqüências indesejadas para a reflexão e a práticas bioéticas.
História do conceito e sua crise
Macklin, em sua crítica principal ao conceito de dignidade, revela
o viés central da construção do conceito, que foi objeto de amplos e
profundos debates na filosofia ocidental: the concept of human dignity ... is nothing more than a capacity for rational thought and action,
the central features conveyed in the principles of respect for autonomy.
(5).
Encontra-se, neste ponto, uma identificação entre dignidade e a
capacidade de ação racional, que acompanha todo o caminho do pensamento ocidental sobre o termo. Esta visão pela qual a dignidade
humana não seria outra coisa que a autonomia, não se coloca no panorama da reflexão ética como uma grande novidade.
Na clássica reflexão de Kant sobre a “dignidade da pessoa humana”, que encontramos na Fundamentação da metafísica dos costumes, o conceito de dignidade humana é recuperado não mais com
uma fundamentação metafísica ou religiosa, mas como uma atribuição da razão (10). A versão clássica kantiana da dignidade está em
profunda conexão com a segunda forma do imperativo categórico,
pela qual deve-se agir considerando a humanidade sempre como fim
e nunca como meio. Ao estabelecer, desta forma, que o homem possui um valor não relativo intrínseco, sem equivalência e, portanto,
insubstituível, fundamenta a dignidade como conseqüência desta insubstituibilidade do ser humano racional, sempre fim em si mesmo
(11). A dignidade especial do ser humano derivará, portanto, do fato
dele ser único entre os seres a poder obedecer à lei que ele próprio
se deu. Desta forma, na perspectiva moderna kantiana, dignidade e
racionalidade moral coincidem.
Mas esta, que é a acepção de dignidade clássica e central para
o mundo moderno, revela uma contradição que aparece, de alguma
forma, também a partir das críticas de Macklin: se a dignidade é, de
fato, baseada na capacidade de ação racional do homem e, portanto,
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em sua autonomia, não seria realmente possível (ou ate desejável,
pelo princípio de maior clareza e economia dos conceitos) sua substituição? Isto é, Macklin não teria razão em propor substituir ao termo
dignidade a prática da autonomia moral?
O problema bioético que disso deriva é bastante óbvio: se devemos nos basear no respeito à autonomia, caracterizado pela razão e
capacidade de atuação segundo esta, como proceder em relação ao
ser humano limitado, mesmo que temporariamente, em alguma dessas dimensões?
Kant não parece resolver de fato a questão, por fundamentar sobre a autonomia da vontade um conceito que pretende – por si mesmo
– uma objetividade e universalidade maiores. O problema é que esta
pretensa objetividade e universalidade da escolha moral do ser humano acaba por “anular a dignidade da pessoa” – na celebre crítica a
Kant, de Sheler. Pois o ser humano seria digno somente se submisso a
uma regra universal impessoal, ainda que de alguma forma (a forma
do imperativo categórico) esta mesma regra estaria “dentro” de cada
um (13).
Sheler não é obviamente o único a tecer esta crítica. É o mesmo caso de diversos autores contemporâneos, que criticam a visão
kantiana exatamente por sua recusa de olhar para a diversidade dos
seres humanos, e, no lugar disso, de fundamentar a dignidade em
uma pretensa natureza ontológica comum a todos. Assim, entre outros, Feinberg:
“Não consigo entender como do fato que somente os seres humanos e todos os seres humanos tem dignidade, possa derivar que tal
dignidade seja feita depender inteiramente daqueles traços mínimos que eles partilham e que os tornam, por definição, humanos;
isto é, porque o respeito não deva ser propriamente endereçado
a tais seres humanos, e sim a estas características consideradas
abstratamente” (14).
Trata-se, portanto, de pensar a uma operacionalização do conceito
de dignidade, que, no lugar de partir de uma abstração, se deixe compreender pela diversidade de valores e práticas éticas expressas pelos
seres humanos reais, isto é, culturalmente definidos. A ontologização
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da dignidade humana, de matriz ocidental e cristã, segundo a qual a
dignidade é algo inato, não parece se sustentar frente às investidas
críticas de uma visão culturalista e não religiosa da ética e do ser
humano.
Quão abstrata, e, em última análise, estéril seja esta visão clássica da dignidade humana, fica evidente numa nota de Neri sobre a
concepção kantiana do ser humano sempre como fim (15). Dizer que
o ser humano deve ser sempre fim da ação moral, acaba, em última
análise, tornando impossível a ação moral real, aquela que se dá no
tecido social de relações que são sempre ao mesmo tempo meios e
fins. É evidente que não se quer uma completa instrumentalização do
ser humano, seu asservimento a lógicas mercantis ou totalitárias. Mas
é também verdade que negar a real necessidade da medietas para a
vida social (o seio da mãe para o recém-nascido, o trabalho humano
para prover ao sustento, a amizade para amparar a solidão etc.) significa negar a própria existência humana real, que se dá sempre numa
teia de relações: às vezes de fins, muitas vezes também de meios.
O problema de uma dignidade fundada essencialmente no ser humano como fim, portanto, esbarra na impossibilidade prática (e a ética, desde Aristóteles, escolheu este caminho) de lidar com ele sempre
desta forma. A dignidade seria desta forma condenada a esterilidade
enquanto princípio ou conceito bioético básico. Muito mais interessante e bioeticamente produtivo seria pensar na dignidade de práticas
reais, mesmo àquelas em que o ser humano não é de fato considerado
como fim em si mesmo, e sim como também meio. Conseguir-se-ia,
desta forma, de fato pensar limites no uso, oportunidades de praticas
reais, caminhos de definição valorativa das ações. Pensar, enfim, uma
dignidade possível, para seres humanos reais, que, em certas práticas
e ocasiões, querem e devem tomar decisões éticas e políticas enquanto meios, e não somente enquanto fins. Pensar a dignidade de uma
mãe que é útero e placenta, mas não se reduz a isso, por exemplo.
Ao contrário, o uso clássico, pouco discriminado, do termo dignidade, é encontrado, por exemplo, nas investidas bioéticas clássicas
sobre temas como os da defesa da dignidade do embrião ou da herança genética das gerações futuras. É mister notar que, de fato, em
ambos os casos, muitas vezes acaba-se por privilegiar um conceito
ontológico e pretensamente intrínseco do ser humano e sua dignida-
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de, sem prestar a devida atenção à dignidade do sujeitos que estão
vivendo efetivamente as situações reais (aborto, doenças) que estão
sendo julgadas.
Para uma nova operacionalização do conceito
É assim que, no meio destas contradições de uso do termo, emerge aquele que é o questionamento central, norteador do caminho
para se recuperar um sentido para o conceito e sua operacionalidade
em bioética.
É com certeza o caso de partir da própria etimologia: dignidade
deriva do latim dignitas, prerrogativa da nobreza romana. Este termo
designava características como a autodeterminação e o decoro, assim
como postulava atribuições sociais e respeito. Ambos os significados,
de toda forma, relacionados a poder e superioridade (12). A própria
etimologia do termo e o uso já antigo parecem apontar um caminho
para uma renovada operacionalização do conceito: dignidade deverá
ser pensada não como algo inato, mas fruto de uma atribuição social
daquilo que constitui o minimum inegociável. Assim, em determinada cultura, a dignidade corresponderia a um status, com seu poder,
direitos, privilégios, cargas e obrigações próprias de um papel social
(18).
A partir de uma formação individual, que é sempre essencialmente dialógica, isto é, uma construção da identidade que se desenvolve
a partir do outro, a dignidade emerge como um conceito relacional,
não ontológico ou lógico: não parecendo deste modo que possa predicar do ser humano enquanto tal, ou que derive logicamente de sua
capacidade racional. De forma mais significativa, a dignidade é algo
que se constrói no interior do tecido cultural das relações materiais e
simbólicas (8).
Assim, ao se entender que a dignidade se constrói e se efetiva pelo
reconhecimento, como já proposto por Hegel na Dialética do senhor
e do escravo (16), e não pelo respeito, como em Kant, percebe-se que
é por meio da relação com o outro, e somente neste reconhecimento
recíproco, que a dignidade se estabelece (17). Enquanto no primeiro
o respeito à autonomia de um pode derivar da limitação à dos demais, caracterizando uma valorização do individual, para o segundo
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o reconhecimento de um outro igualmente digno, mesmo que não
igualmente autônomo, só pode ser entendido como uma consideração
à coletividade construída no âmbito das relações.
Uma identidade assim concebida, além do mais, poderá fugir da
tentação do antropocentrismo dos discursos sobre a “especial dignidade do ser humano”. Trata-se de fato de uma dignidade social, toda
ela cultural, sem alguma pretensão de afirmar nada de ontológico,
definitivo além disso.
A dignidade, em seu caráter ontológico ou religioso original, não
se presta enquanto parâmetro para balizar na prática as questões éticas atuais sobre a vida humana, a não ser que em sua concretização
enquanto princípio resida uma outra compreensão tal que a descentralize do indivíduo pensando enquanto universal e a reposicione no
esteio das relações para que nelas se constitua e alimente.
É exatamente a dinâmica das relações, principalmente aquelas
que se caracterizam pela vulnerabilidade, que denota o caráter não
descartável de um conceito como o de dignidade, que busca um alcance coletivo e substancialmente relacional, importante para contextos marcados pela desigualdade social. Superando a autonomia
na proteção dos sujeitos por contemplar dimensões humanas como o
autogoverno, mas além, a responsabilidade moral com o outro fundamental nas relações intersubjetivas (15).
Exatamente onde a autonomia é fraca, onde o respeito pela autonomia não é aplicável, seja do ponto de vista conjuntural (doença psíquica, perda de consciência) como do ponto de vista estrutural (econômico, político), é que aparece em toda sua importância. Especialmente aqui o respeito pela dignidade humana pode ainda funcional
como princípio ético de defesa do indivíduo ou da comunidade.
Consideração final
Não se trata, portanto, de eliminar do léxico da bioética – como
quer Macklin – o conceito de dignidade. E sim, de redefinir seus espaço semântico, para fugir do vazio de sentidos à qual foi relegada por
tanta filosofia essencialista, e recuperar um código lingüístico ainda
central e necessário. É a este conceito operacional e relacional a que
a bioética pode fazer referência de forma útil. Assim, se Macklin tem
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razão em criticar o apelo emocional do termo, não é possível aceitar
cambiá-lo por uma autonomia asséptica. A dignidade é um conceito
muito mais complexo, culturalmente, e dinâmico, historicamente, do
que a principialista autonomia.
Obviamente, um conceito assim construído não permite definições cartesianas, claras e distintas. Mas já Wittgenstein se perguntava: “será que é sempre vantajoso trocar um retrato pouco claro por
outro bem nítido? Não será o retrato pouco nítido exatamente aquilo
de que precisamos?” (20). Parece que sim. Parece ser este exatamente
o caso da dignidade.
Wittgenstein parece definir com elegante precisão a apreensão de
proposições, de conceitos, como o de dignidade humana, que mesmo
que de alguma forma imprecisos, justificam sua existência no uso e
na representação de experiências individuais e culturais que elas significam:
Não aprendo explicitamente a proposições que são ponto assente
para mim. Descubro-as subseqüentemente como o eixo em torno
do qual roda um corpo. Este eixo não está fixo no sentido de haver
alguma coisa a segurá-lo, mas, o movimento em torno dele determina sua imobilidade (21).
O que faz o filósofo concluir: “atuo com inteira certeza. Mas essa
certeza é minha (21). É deste conceito de dignidade que ainda precisamos. Um conceito que, por ser mais rico de sedimentações éticas e
soluções morais, mesmo nas suas contradições, constitui um reservatório insubstituível de estratégias de valorização do ser humano em
seus mais diferentes contextos. Um conceito democrático, este, de
uma dignidade assim pensada, que está à base tanto da democracia
moderna e suas declarações políticas de princípio.
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Resenha de livros
Esta seção destina-se à apresentação de resenhas de livros de interesse
para a bioética

Ética de la investigación en seres humanos y políticas de salud
pública
KEYEUX, G; PENCHASZADEH, V; SAADA, A (coords.).
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia / Redbioética Unesco, 2006.
ISBN 958-701-745-5.

Em maio de 2003, após reuniões preliminares realizadas em Cuba
e no Brasil, foi criada em Cancun, México, a Red Latino-Americana
y del Caribe de Bioética da Unesco - Redbioética. A Rede tem como
objetivo, entre outros, o desenvolvimento de tarefas educativas, consultivas e normativas que tenham em comum o marco teórico da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (1). Um dos
objetos que tem merecido especial atenção da Rede é a questão das
pesquisas com seres humanos e, principalmente, o caso dos ensaios
clínicos multicêntricos patrocinados por grandes corporações farmacêuticas internacionais.
Antes de entrar na resenha do livro propriamente dita, deve ser
destacado um recente fenômeno que atinge o campo da ética em pesquisa na América Latina e que diz respeito ao chamado “imperialismo moral indireto”. Esse tipo de imperialismo - expressão que retorna
à bibliografia contemporânea com grande vigor e atualidade - referese aos treinamentos financiados por organismos e países defensores
dos interesses do mercado nas pesquisas em seres humanos, que se
sobrepujam os direitos individuais dos voluntários das mesmas, geralmente pessoas socialmente vulneráveis (2). Coincidentemente essa
temática ressurge no contexto bioético internacional a partir do final
de 2004, momento em que os Estados Unidos da América do Norte
(EUA) decidiram abandonar a Declaração de Helsinque como referencial para as pesquisas envolvendo seres humanos.
É interessante registrar, ainda, a expressiva quantidade de livros
sobre o assunto e direcionados aos países periféricos, que vêm sur-
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gindo na América Latina desde então, geralmente patrocinados - de
forma velada ou não – pelos interesses de pessoas e instituições que
passaram a tomar - de forma sub-reptícia ou não - os referenciais estadunidenses como universais. Os treinamentos, que incluem extenso
material bibliográfico voltado à defesa disfarçada do doble standard
de tratamento, são oferecidos pelos países patrocinadores de pesquisas e direcionados para pesquisadores de países periféricos. Convites
para cursos e viagens, além da distribuição gratuita de equipamento
eletrônico e facilidades para publicação, têm sido oferecidos nestes
últimos anos em diversos países da América Latina, especialmente
Argentina e Chile. Esse tipo de formação mereceu de Tealdi (Argentina) a denominação “amestramento” no capítulo de abertura dessa
obra, pela possibilidade das idéias estrangeiras passarem a ser defendidas cegamente por profissionais dos países periféricos nos seus
próprios comitês de ética e mesmo em organismos governamentais
decisórios no campo da pesquisa clínica. Neste sentido, a produção
científica da Redbioértica/Unesco, que inclui o livro, ora em análise, tem se constituído em forte referencial de defesa das idéias próprias dos estudiosos dos países periféricos. Embora utilize os mesmos
“meios” para a formação de seus avaliadores, a Redbioética apresenta
um ideal diferente como “fim”: suas ações estão sempre voltadas para
a afirmação da integralidade dos direitos fundamentais universais.
O livro Ética de la investigación en seres humanos y políticas de
salud pública reflete tudo isso, como resultado de Simpósio Internacional promovido pela Redbioética na Universidade Nacional da
Colômbia, em Bogotá, em 2005, onde dez ensaístas refletiram uma
perspectiva bioética contextualizada à realidade assimétrica da saúde
pública latino-americana e as pesquisas nela desenvolvidas. A obra
sucede o Estatuto epistemológico de la bioética (3), primeiro livro da
série de publicações científicas da Rede, responsável por inaugurar os
fundamentos teóricos para uma abordagem alternativa à tradicional
concepção bioética principialista anglo-saxônica. Na primeira o foco
é a construção lógica de uma arquitetura argumentativa e na presente obra os textos focalizam dados, fatos e demonstrações dos dilemas
éticos típicos da região. A crítica de Cláudio Lorenzo (Brasil) no capítulo dedicado aos Instrumentos normativos em ética na pesquisa em
seres humanos na América Latina, está focada na “supervalorização
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do consentimento informado como indicador da autonomia de vulneráveis”. Essa crítica se soma à de Tealdi, no capítulo que trata da
História e significado das normas éticas internacionais sobre pesquisa
biomédica, sobre os argumentos de uma eqüidade às avessas que justifica o tratamento diferenciado para sujeitos de pesquisas (doublestandard).
Ambos autores exemplificam como as peculiaridades sociopolíticas da região inferem nas práticas e nas reflexões propostas. Se para
Lorenzo a aceitação do consentimento informado como único indicador do respeito ao princípio da autonomia impede a consideração
das interações sociais que afetam os sujeitos mais vulneráveis, para
Tealdi a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos deve
ser o instrumento que garante a proteção do indivíduo/comunidade
que se encontra vulnerável. Neste debate sobre ética em pesquisas
multicêntricas, Tealdi divide o cenário atual em “duas posições irreconciliáveis”: por um lado os defensores do relativismo que sustenta
o duplo-padrão moral, e por outro os defensores da igualdade no tratamento entre os sujeitos de pesquisa.
Os pontos em comum apontados por Fátima Oliveira (Brasil) e
Victor Penchaszadeh (Argentina) dispõem sobre as implicações do
atual entendimento genético para o conceito de “raça”. Declaradamente engajada, Oliveira afirma que a bioética apresenta um “defeito
de origem” referente à tradição patriarcal, hipocrática, aristotélica,
que observa um sujeito humano abstrato, não identificado. Desta forma, seria incapaz de entender os persistentes problemas decorrentes
da opressão de gênero, raça, classe social, origem, orientação sexual
e idade. É neste sentido que a autora entende a bioética em dois sentidos: como movimento social e como disciplina acadêmica. A pesquisadora ressalta a necessidade do desenvolvimento de medicamentos
e tratamentos farmacogenéticos que atendam às especificidades da
etnia negra, não sem alertar que é nesta mesma via que se sustentam
argumentos da própria dominação racial.
O texto de Penchaszadeh soa menos otimista que o de Oliveira;
concordando com o destaque de Alya Saada (Unesco/México) na
apresentação do livro, ambos acreditam que serão os interesses do
mercado – e não os dos pacientes - que determinarão o futuro da farmacogenética. Em relação aos atuais entendimentos sobre raça, Pen-
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chaszadeh aponta os estudos do genoma humano, que evidenciaram
maiores incidências de variabilidade genética “dentro” das sub-populações conhecidas por “raças” do que “entre” tais sub-populações,
demonstrando que a tradicional forma de classificação racial não tem
fundamento biológico.
Conquanto a bioética permeie todo o desenvolvimento tecnocientífico, Andrés Peralta (República Dominicana) não considera a
contenção da ciência como algo desejável. Em seu quinhão, o autor
fundamenta um sistema para capacitação de avaliadores de comitês
de ética em pesquisas realizadas nas nações em desenvolvimento. No
modelo, apresenta os fundamentos morais, metodológicos e axiológicos que deveriam ser empregados na formação do avaliador, bem
como as normas e pautas de referências que deveriam ser utilizados
nas tomadas de decisões. A proteção dos mais vulneráveis seria prioritária, identificando-os pela incapacidade de compreenderem os riscos/benefícios da pesquisa, por uma situação de pressão ou dependência do sujeito ao pesquisador, ou mesmo pela situação de pobreza
que poderá forçar o indivíduo a aceitar participar de pesquisas que
violem seus direitos fundamentais. Esta proposta de adaptação poderá ser observada no coro formado por todos os ensaístas, com notável entonação de Lorenzo, que elabora consistente análise do quadro
latino-americano da avaliação ética em pesquisa.
O texto do sanitarista Saúl Franco (Colômbia) focaliza um posicionamento interdisciplinar entre os campos da bioética e saúde pública.
A partir do histórico da ética aristotélica – disciplina filosófica que tem
a prudência como “ponte entre a inteligência e o caráter” – o autor segue o desenvolvimento da bioética contemporânea, revelando como
seus questionamentos associam-se aos principais problemas da saúde pública. Como exemplo, traz discussões sobre a democratização
do avanço genético nos países terceiro-mundistas, HIV/Aids, exclusão
social, aborto e violência.
Além de uma forte crítica às indústrias farmacêuticas, Suzana Vidal (Argentina) apresenta as experiências da Comisión Provincial de
Ética de la Investigación em Salud (COPEIS), instituído na Província
de Córdoba, Argentina, onde há um emblemático exemplo de como as
forças do mercado atuam para facilitar seus interesses nas pesquisas
clínicas, diminuindo suas responsabilidade e maximizando seus lu-
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cros. Tais experiências regionais, com resultados bons ou ruins, serão
encontradas nos textos de Elma Zoboli (Brasil), Olga Torres (Cuba) e
Mauricio Hernández (México). Em sua parte, Zoboli apresenta para
o público de fala hispânica a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde Brasileiro, que normatiza e regulamenta as pesquisas
envolvendo seres humanos no Brasil. O texto de Torres atualiza o conhecimento sobre o histórico da bioética: 1634 é o ano em que a Real
Cédula de Juan II de Castilla alcunha o Real Tribunal Protomedicato, antecipando em sua breve existência as futuras questões bioéticas
institucionais. Devido suas peculiaridades sociopolíticas, a experiência cubana no campo de ética em pesquisa torna o relato de Torres
uma leitura enriquecedora. Por fim, Hernández descreve a também
peculiar experiência mexicana para, depois, apresentar um projeto de
regulação para o sistema de avaliação ética naquele país.
As diferenças entre as diversas nacionalidades, profissões e experiências dos ensaístas deste livro não descaracterizam a homogeneidade da obra. Pelo contrário: tal pluralidade evidencia como os
problemas da região ligados à ética em pesquisa com seres humanos
apresentam origens parecidas, desafios comuns e, segundo as propostas expostas, possíveis soluções conjuntas e independentes de
pressões externas, que atentam contra a soberania dos países da região e a cidadania das pessoas envolvidas como sujeitos de pesquisas
clínicas.
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Esta seção destina-se a apresentar documentos de interesse relevante
para a bioética
ANDORNO, R. Global bioethics at Unesco: in defense of the Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights.
Journal of Medical Ethics 2007; 33(3): 150-4.

Neste artigo, Andorno, membro do Comitê Internacional de
Bioética da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), responde às duas principais críticas
feitas à Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
homologada em 19 de outubro de 2005. A primeira crítica levanta
a hipótese de que a Unesco excede às suas atribuições ao elaborar
documentos relacionados com a bioética, pois esse papel deveria
ser desempenhado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A
segunda diz respeito à inadequada submissão da Unesco às normas
de direitos humanos internacionais.
Andorno inicia o texto ressaltando uma frase muitas vezes repetida
pelo Secretário Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Dag
Hammarskjöld, de que “essa Organização não foi criada para levar
a humanidade para o céu e sim para salvá-la do inferno”, dizendo
que, com isso, ele reconhecia as fraquezas e limitações da ONU. No
entanto, explicita a insubstituível função por ela desempenhada,
em nosso mundo conflituoso, ao promover a paz, o respeito pelos
direitos humanos e o desenvolvimento sócio-econômico. Acrescenta
que a ONU é imperfeita porque reflete o mundo, com suas divisões e
discordâncias, porém representa o único fórum onde a humanidade
tem voz ativa e pode expressar, tanto quanto possível, as esperanças
e convicções coletivas.
No que tange à bioética, Andorno utiliza a metáfora de Dag
Hammarskjöld para demonstrar a incapacidade das agências da
ONU em garantir que os avanços biomédicos sejam sempre usados
para aumentar o bem estar da humanidade. Porém, deseja que essas
agências possam contribuir, pelo menos preventivamente, para que
os avanços não sejam contrários à dignidade da pessoa humana e
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aos direitos humanos. Para tanto, podem criar instrumentos que
estabeleçam padrões orientadores de pesquisas biomédicas e práticas
clínicas mais responsáveis.
Andorno acrescenta que foi precisamente nesse contexto que a
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos foi adotada
por unanimidade na 33ª Sessão da Conferência Geral da Unesco
por representantes de 191 países. Salienta que o primeiro esboço
desse documento foi feito a partir de um relatório elaborado por
um grupo de trabalho do Comitê Internacional de Bioética que
considerou plausível a elaboração de um instrumento desse porte. O
grupo de trabalho coordenado pelos professores Leonardo de Castro
(Filipinas) e Giovanni Berlinguer (Itália) concluiu pelo estímulo a tal
iniciativa, afirmando a necessidade de se “adotar um senso comum
mundialmente reconhecido de compreensão e coesão das novas
categorias éticas e novas possibilidades de práticas que emergiram
da ciência e tecnologia”.
O autor defende que, apesar do grande número de diretrizes
internacionais, relatórios e declarações relacionados à bioética, a
nova Declaração da Unesco dá sua contribuição própria. Menciona
que é o primeiro instrumento legal internacional a correlacionar
direitos humanos e bioética. Reconhece as limitações inerentes a este
tipo de instrumento, por não ser impositivo, porém comemora que a
maior vitória está na concordância, mesmo que virtual, dos Estadosmembro que o ratificaram.
Ressalta que a maioria das declarações internacionais e diretrizes
nessa área não possuem o status de instrumento legal, porque
foram elaboradas por organizações não-governamentais tais como a
Associação Médica Mundial (AMM) e o Conselho para Organizações
Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) ou instituições acadêmicas e profissionais. Recorda a existência de documentos adotados
por órgãos inter-governamentais, que, no entanto, abordam apenas
alguns assuntos específicos da bioética, como a Declaração sobre a
Clonagem Humana, aprovada pela Assembléia-Geral da Nações
Unidas (6.ª Comissão), no dia 8 de março de 2005, e da Declaração
Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos da Unesco, de
1997, e de outros que têm apenas abrangência regional, a exemplo da
Convenção Européia de Direitos Humanos e Biomedicina, de 1997.
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Andorno explicita 16 princípios enlencados na Seção II da Declaração que considera consistentes e importantes para a bioética: respeito à dignidade da pessoa humana e direitos humanos (art. 3.1);
prioridade dos interesses e bem estar individuais acima dos interesses
da ciência e da sociedade (art. 3.2); beneficiência e não maleficiência
(art.4); autonomia (art. 5); consentimento informado (art. 6); proteção
das pessoas incapazes de expressar seu consentimento (art.7); atenção especial às pessoas vulneráveis (art. 8); privacidade e confidencialidade (art. 9); igualdade, justiça e eqüidade (art. 10); não
discriminação e não estigmatização (art. 11); respeito pela diversidade cultural e pluralismo (art. 12); solidariedade e cooperação (art.
13); acesso aos cuidados com a saúde e remédios essenciais (art.
14); compartilhamento dos benefícios (art. 15); proteção das futuras
gerações (art. 16); proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade (art. 17).
Comenta que a Sessão III da Declaração denominada “Aplicação
dos Princípios”, consagra princípios de natureza mais procedimental,
tais como: a exigência de profissionalismo, honestidade, integridade
e transparência nos processos de tomada de decisão relacionados a
assuntos da bioética (art. 18); à necessidade de se criar comitês de ética
independentes, multidisciplinares e pluralistas (art. 19); à necessidade
de se promover a avaliação e o gerenciamento adequado de riscos do
campo biomédico (art. 20); e à necessidade de implementar a justiça
nas pesquisas transnacionais (art. 21).
O autor destaca três características que considera primordiais da
Declaração: a primeira diz respeito à formulação, em termos gerais,
dos princípios nela contidos. Ressalta que esse método, bastante utilizado pelos legisladores do Direito, foi adotado diante da
impossibilidade de se encontrar um consenso global para significados
precisos de palavras tais como “dignidade humana”, “autonomia”,
“justiça”, “solida-riedade” que estão atreladas a contextos históricos
e filosóficos cuja compreensão pode estar, muitas vezes, condicionada
a fatores culturais. Enfatiza que a formulação de princípios, em
termos gerais, pode ser justificada pela necessidade de encontrar um
equilíbrio entre o universalismo de algumas normas da bioética e o
respeito à diversidade cultural.
A segunda característica enfatizada por ele é o caráter inter-
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governamental da Unesco. Expõe que a abrangência pretendida
para a Declaração impôs que seu caráter não fosse exclusivamente
acadêmico, e sim resultado de acordos de elaborações teóricas feitas
por especialistas que representaram as escolhas políticas de seus
governos. Enfatiza, com isso, que a nova Declaração possui cunho
tanto acadêmico como político.
O terceiro aspecto refere-se à natureza não-deontológica da Declaração. Esta característica vai ao encontro de outros documentos
elaborados pelas Agências da ONU, conhecidos como instrumentos
de soft law, por não obrigarem aos Estados signatários a adotar os
preceitos neles contidos em seus ordenamentos jurídicos e sim representarem um estímulo ou inspiração para que o façam. Por constituírem
um instrumento gerador de obrigações políticas e não jurídicas, os
pontos fortes de uma Declaração consistem em possibilitar que um
número maior de Estados a assinem, o que não aconteceria se o caráter juridicamente obrigatório estivesse presente. Isso possibilita a
introdução gradual de princípios na cultura dos países. Lembra que
normas não obrigatórias sucessivamente reafirmadas em declarações
podem se tornar culturalmente obrigatórias com o passar do tempo,
ao serem incorporadas pela sociedade por meio dos costumes ou
por meio de interpretações jurisprudenciais, como aconteceu com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Na terceira parte do texto, Andorno passa às respostas diretas às
duas críticas que ensejaram a elaboração do artigo: o envolvimento
da Unesco com a bioética; e o arcabouço dos direitos humanos como
parâmetro axiológico dessa disciplina. Em relação à primeira crítica,
lembra que não há uma divisão precisa de competências entre as
agências da ONU, principalmente no que concerne a campos do
conhecimento interdisciplinares. Ademais, questiona o motivo pelo
qual uma agência da ONU especializada em ciências, tanto naturais
quanto humanas, com décadas de discussão filosófica acerca de
assuntos multiculturais, deveria ser excluída de contribuir em termos
de instrução normativa para as ciências da vida. Cita o propósito da
Unesco, segundo sua própria Constituição, de “...promover a colaboração entre as nações por meio da educação, ciência e cultura no
sentido de aumentar o respeito universal pela justiça, pelas normas
jurídicas e pelos direitos humanos e liberdades fundamentais”.
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Não haveria aí o interesse em estabelecer padrões comuns para a
bioética?
Além disso, ressalta que a Unesco, desde a sua fundação, logo
após a Segunda Guerra Mundial, já esteve envolvida com a preparação de 28 convenções internacionais, 12 declarações e 31
recomendações, o que indica considerável experiência perante a
comunidade internacional relacionada aos efeitos multiculturais da
ciência por todo o mundo e seu significado junto aos direitos humanos,
podendo, com isso, estabelecer padrões globais para a bioética. Cita
que o envolvimento dela com esse campo do saber iniciou-se em
1993, com a criação do Comitê Internacional de Bioética, responsável
inicialmente pelo esboço da Declaração Universal do Genoma
Humano e Direitos Humanos, homologada em 1997. Assim, a Unesco
se mostra como o organismo internacional mais experiente no que
tange ao entrelaçamento entre ciências, ética e direitos humanos.
Enfatiza a inegável importância da OMS, como agência da ONU
especializada em saúde, cujo principal papel é estabelecer padrões
para a atividade das ciências biomédicas. Porém, salienta que a
OMS, por diversas razões, não deve lidar com essa tarefa sozinha.
Três das razões citadas são: a natureza interdisciplinar do tema que
cresce em proporções incomensuráveis e lida com questões cada
vez mais complexas; a pequena experiência da OMS em elaborar
leis internacionais; e as vantagens advindas da descentralização na
iniciativa de leis internacionais.
Além disso, lembra que a Unesco e a OMS são compostas pelos
mesmos Estados-membro, o que favorece a participação simultânea
de ambas na solução de questões concernentes à bioética. A Unesco
trabalha tradicionalmente com a elaboração de instrumentos normativos a partir de reflexões filosóficas e legais, ao passo que a OMS formula
normas de um ponto de vista mais técnico e focadas em questões
específicas relacionadas à saúde. Portanto, a integração dessas duas
agências da ONU para lidar com a bioética se mostra extremamente
frutífera ao constatarmos a complementaridade de suas abordagens.
No que tange à segunda crítica, ou seja, o uso da estrutura de
direitos humanos, cominado com o enaltecimento do princípio da
dignidade da pessoa humana, Andorno assevera que são descabidas as
assertivas que as rotulam como ideológicas, por serem características
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marcantes da filosofia do Iluminismo europeu, e contraditórias às
análises da bioética no contexto profissional. Para ele, o que deve
predominar é a noção de que todos os seres possuem dignidade e
direitos inerentes à condição humana e que essa idéia faz sentido
independentemente de onde tenha surgido. Para o autor, uma das
maiores realizações da humanidade é a convicção de que as pessoas
possuem direitos incondicionais simplesmente pela virtude de sua
existência humana e que isso é muito mais importante que qualquer
desenvolvimento científico ou tecnológico.
Explicita que não se pode ignorar a excessiva ênfase nos direitos
e liberdades individuais dada por algumas nações ocidentais em
detrimento dos valores familiares e comunitários importantes para
a maioria das sociedades não ocidentais. Além disso, ressalta a
grande discussão filosófica em torno do reconhecimento de direitos
humanos universais em harmonia com a diversidade cultural. Analisa o crescente número de estados não ocidentais que são partes dos
tratados internacionais de direitos humanos e a suficiente flexibilidade dos instrumentos de leis internacionais, dos quais os direitos
humanos emergem, ao compatibilizarem o completo respeito à
diversidade cultural. Indica, com isso, que, longe da imposição de um
único padrão cultural, os instrumentos de direitos humanos buscam a
proteção mínima necessária para a dignidade humana.
Andorno lembra que as mais severas críticas à universalidade dos
direitos humanos advêm de acadêmicos ocidentais que ousam falar
em nome das sociedades não ocidentais, principalmente as asiáticas,
como se as pessoas desses países tivessem pequeno ou nenhum
interesse em seus direitos e só se preocupassem com questões da
ordem social e da disciplina. Nessa conexão, denuncia que os únicos
dois artigos de um número especial da Developing World Bioethics,
publicação oficial da International Association of Bioethics, escritos
por autores não ocidentais na edição especial do jornal sobre a
Declaração, contradizem abertamente a visão pessimista do editorial
e possuem opinião favorável à aproximação dos direitos humanos
adotada pela Unesco. Um dos artigos chega, inclusive, a mencionar
que a universalidade dos princípios da dignidade humana e direitos
humanos não foram enfatizadas o suficiente na Declaração.
Quanto à objeção de que o discurso da bioética é distante dos
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ditames dos direitos humanos, o autor dispõe que isso é simplesmente
contrário aos fatos. Lembra que muitos, se não a maioria, dos atos
normativos internacionais relacionados à bioética, nas duas últimas
décadas, são estruturados com base nos direitos e muito ligados à
noção de dignidade humana.
Ao questionar o porquê da dependência dos direitos humanos para
estabelecer padrões para a bioética global, recorda uma razão óbvia:
as atividades biomédicas lidam com duas prerrogativas humanas
básicas, o direito à vida e à integridade física, e a força dos direitos
humanos possibilita que elas sejam mais bem asseguradas. Apesar
de suas limitações, o sistema de direitos humanos existente, com
sua abrangência internacional e largo alcance de seus mecanismos,
representa uma considerável realização de nosso tempo. Pergunta
se não parece estranho que os instrumentos dos direitos humanos
não possam ser usados para proteger as pessoas dos excessos das
especialidades das ciências biomédicas.
Além disso, há outra razão bem prática: existem mecanismos
capazes, fora os direitos humanos, de funcionar como fundamento
de uma ética global? A estrutura dos direitos humanos provê as mais
úteis perguntas e respostas aos desafios da saúde pública moderna
se comparada a qualquer estrutura viável na tradição das ciências
biomédicas.
No que tange à idéia da dignidade humana, Andorno comenta
que, longe de ser uma noção inútil, como argumentado por alguns
autores, ela tem papel essencial na bioética internacional. Discorre
que o aparecimento da dignidade humana em leis internacionais não
é nem novo nem específico a instrumentos que lidam com questões
das ciências biomédicas. Muito pelo contrário, essa noção está no
ápice do movimento de direitos humanos universais, que emergiram
após a Segunda Guerra Mundial. É muito recorrente a ênfase da
importância da dignidade humana nos recentes instrumentos de leis
relativos à vida, se comparados às tradicionais leis de direitos humanos internacionais.
Para Andorno, a Declaração da Unesco assume uma tendência
explicita ao posicionar a dignidade da pessoa humana, os direitos
humanos e as liberdades fundamentais no topo de todos os princípios
por ela elencados. Igualmente o faz ao prever que os interesses e bem
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estar individual devem ter prioridade sobre os interesses da ciência ou
da sociedade, o que também foi alvo de críticas. Ela segue a mesma
linha de raciocínio da Declaração de Helsinki (art. 5), da Convenção
Européia de Direitos Humanos e Biomedicina (art. 2) e da Declaração
de Genoma Humano e Direitos Humanos da Unesco (art. 10). Com
isso, a nova Declaração sinaliza o corolário do princípio da dignidade
humana: que as pessoas simplesmente não se tornam instrumentos
para o benefício da ciência, pois a ciência não é algo absoluto e sim
somente um meio a serviço da humanidade. É muito difícil, sem
dúvida, perceber qualquer outro princípio da bioética como sendo
mais fundamental que esse.
Na conclusão do texto, Andorno retoma que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos representa um passo muito
importante na busca por padrões para a bioética global. Ressalta
que, como qualquer outro instrumento internacional desse porte, a
Declaração não está livre de falhas, mas que, pelo simples fato de
ter sido virtualmente recepcionada pela unanimidade dos Estados
membros, pode ser percebida como um acordo de compreensões,
o que em si é uma grande realização. Apesar da não originalidade
dos princípios nela trazidos, seu grande mérito está na união desses
princípios e na sua integração dentro de uma estrutura de direitos
humanos. Para ele, o principal objetivo buscado pela Declaração não
é tão audacioso quanto algumas pessoas podem pensar. Defende
que, de maneira muito modesta, buscou-se delinear alguns padrões
básicos para ajudar os Estados a promover a pesquisa biomédica e
a prática clínica de forma responsável e em conformidade com os
princípios das leis internacionais de direitos humanos.

Karin Calazans Villapouca
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal,
Brasil.
karincalazans@hotmail.com
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Documentos
Esta seção destina-se a apresentar documentos de interesse relevante
para a bioética

Apresentação
Publicamos neste número a Resolução do Conselho Federal de
Medicinal CFM 1.811, de 2006, o qual estabeleceu as normas éticas
- para a utilização pelos médicos brasileiros - da Anticoncepção de
Emergência (AE).
A importância dessa resolução pode ser mensurada pelo fato de
que, embora não existam estatísticas absolutamente confiáveis sobre
o assunto, é possível atribuir grande parte das altas taxas de mortes
de mulheres na fase reprodutiva ao aborto inseguro. Segundo informa em seu site a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direito Sexuais
e Direitos Reprodutivos, o aborto clandestino e inseguro é realidade
cotidiana no Brasil e nos demais países da América Latina e Caribe,
calculando-se que uma em cada quatro mortes maternas relacionese a complicações dele decorrentes: “é inaceitável que as mulheres,
especialmente as mais pobres e as adolescentes, continuem submetidas a legislações punitivas, arrisquem suas vidas e sejam condenadas
socialmente quando desejam exercer sua autonomia sexual e reprodutiva” (1).
Às restrições no acesso a serviços e medicamentos essenciais à
saúde sexual e reprodutiva, corriqueiras nos serviços de Atenção Básica no Brasil, somam-se à oposição de setores ortodoxos da Igreja
Católica, que condenam o uso da Anticoncepção de Emergência, também conhecida como “pílula do dia seguinte”, sob a alegação de que
teria efeitos abortivos. Tal posição, que pode ser considerada fundamentalista, parece: desconhecer que a anticoncepção de emergência
é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma medida
que diz respeito à saúde pública; desconsiderar que opor-se a seu uso
interfere na autonomia das mulheres; e que defender tais argumentos
é insustentável em um Estado laico, democrático e pluralista.
Em relação a essa questão, o Ministério da Saúde se manifestou,
ainda em 2005, lançando por intermédio da Secretaria de Atenção
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à Saúde/Departamento de Ações Programáticas Estratégicas/Área
Técnica de Saúde da Mulher, a publicação Anticoncepção de Emergência: perguntas e respostas para profissionais de saúde, que busca
dirimir tal falácia: “A AE impede a fecundação e não há indicadores
de que ela atue após esse evento. Este fato deveria ser suficiente para
estabelecer, claramente, a ausência de efeito abortivo” (2). A Resolução aqui apresentada também orienta os profissionais médicos nesse
sentido garantindo que “quanto aos aspectos éticos, o mais relevante
é ressaltar o caráter não abortivo da Anticoncepção de Emergência”.
Nesse sentido, a Resolução, assim como a clara Exposição de
Motivos que a referenda, reforça nos profissionais de Medicina uma
tomada de posição consciente, em defesa dos direitos humanos das
mulheres, buscando garantir, em especial, seus direitos sexuais e reprodutivos. Como assevera o item 7.41, relativo às adolescentes, do
Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, citado na referida Exposição:
“a informação e os serviços devem ser acessíveis particularmente
às adolescentes do sexo feminino, para ajudá-las a compreender
sua sexualidade e protegê-las de gestações indesejadas... A gravidez prematura continua sendo um obstáculo para a melhoria do
status educacional, econômico e social das mulheres em todas as
partes do mundo” (3).
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Dora Porto / Editora Executiva

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.811/2006
Publicada no Diário Oficial da União de 17 jan. 2007, Seção I, p. 72
Estabelece normas éticas para a utilização, pelos mé dicos, da
Anticoncepção de Emergência, devido à mesma não ferir os dispositivos legais vigentes no país
O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº
11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº
44.045, de 19 de julho de 1958, e
Considerando que o direito reprodutivo funda-se nos princípios
da dignidade da pessoa humana e propicia o exercício da paternidade
responsável;
Considerando que compete ao Estado propiciar recursos educacionais, científicos e materiais para o exercício desse direito, sendo
vedada qualquer ação coercitiva por parte de entidades públicas ou
privadas;
Considerando que no Brasil há um número significante de mulheres expostas à gravidez indesejada, seja pelo não uso ou uso inadequado de métodos anticoncepcionais;
Considerando que as faixas mais atingidas são as de adolescentes
e de adultas jovens, que, freqüentemente, iniciam a atividade sexual
antes da anticoncepção;
Considerando que a prevenção da gravidez indesejada constitui
bom exemplo de sexualidade responsável, e que tal gravidez pode
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conduzir a custos psíquicos e sociais por vezes irreversíveis;
Considerando que a prática da dupla proteção – recomendada
pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Federação
Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade
Brasileira de Pediatria –, busca incutir a utilização da camisinha masculina ou feminina, concomitante a um outro método anticoncepcional, incluindo-se a Anticoncepção de Emergência;
Considerando que a Anticoncepção de Emergência pode ser utilizada em qualquer etapa da vida reprodutiva e fase do ciclo menstrual na prevenção da gravidez e que, em caso de ocorrência de fecundação, não haverá interrupção do processo gestacional;
Considerando que o objetivo da Anticoncepção de Emergência é
evitar a gravidez e que mesmo nos raros casos de falha do método não
provoca danos à evolução da gestação;
Considerando que a Anticoncepção de Emergência poderá contribuir para a diminuição da gravidez indesejada e do aborto provocado;
Considerando, finalmente, o decidido na sessão plenária realizada em 14 de dezembro de 2006,

Resolve:
Art. 1º Aceitar a Anticoncepção de Emergência como método alternativo para a prevenção da gravidez, por não provocar danos nem
interrupção da mesma.
Art. 2º Cabe ao médico a responsabilidade pela prescrição da
Anticoncepção de Emergência como medida de prevenção, visando
interferir no impacto negativo da gravidez não planejada e suas conseqüências na Saúde Pública, particularmente na saúde reprodutiva.
Art. 3º Para a prática da Anticoncepção de Emergência poderão
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ser utilizados os métodos atualmente em uso ou que porventura sejam
desenvolvidos, aceitos pela comunidade científica e que obedeçam à
legislação brasileira, ou seja, que não sejam abortivos.
Art. 4º A Anticoncepção de Emergência pode ser utilizada em
todas as etapas da vida reprodutiva.
Art.. 5º Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art.. 6º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Brasília-DF, 14 de dezembro de 2006.

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente do Conselho

LÍVIA BARROS GARÇÃO
Secretária-Geral

Exposição de Motivos
ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
Em 2006, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento completa 12 anos. Naquele evento, 179 países, inclusive o
Brasil, reunidos no Cairo, Egito, firmaram um pacto para o estabelecimento de um Programa de Ação sobre População e Desenvolvimento
a ser desenvolvido nos próximos 20 anos.
A Conferência do Cairo marcou uma nova era, principalmente no
que diz respeito às questões reprodutivas, tendo sido firmado o compromisso de promoção dos direitos humanos, especialmente o fortalecimento da cidadania com acesso universal à saúde e informação
sobre saúde sexual e reprodutiva, o que permitiria escolhas responsáveis e eqüidade entre os sexos.
No Brasil, o processo de democratização viabilizou um texto constitucional avançado no plano dos direitos e garantias individuais e co-

266

144

Volume 3 - número 2 - 2007
letivas, que contempla os princípios de dignidade da pessoa humana,
envolvendo, inclusive, as noções de paternidade responsável, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para
o exercício desses direitos nas instâncias particulares e privadas, o
que abrange o conhecimento de todos os métodos anticoncepcionais,
inclusive a Anticoncepção de Emergência e o respeito à livre escolha.
A linguagem dos direitos confere uma força particular às reivindicações da sociedade, devendo o direito reprodutivo ser entendido como
direito humano fundamental.
No âmbito da Declaração dos Direitos Sexuais (Organização
Mundial da Saúde e Associação Mundial de Sexologia, 2001), devem
ser ressaltados os seguintes itens:
• direito de tomar decisões reprodutivas livres e responsáveis; •
• direito à informação baseada em conhecimento científico;
• direito à educação sexual integral; e
• direito à atenção à saúde sexual.
É importante ter presente que a proposta de anticoncepção, incluindo a de emergência, integra o grande projeto de educação sexual, inclusive para adolescentes, que tem seu principal respaldo no
Código de Ética Médica e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Anticoncepção de Emergência foi aprovada por muitos organismos internacionais: tais como a Organização Mundial da Saúde,
International Planned Parenthood Federation (IPPF), Family Health
International (FHI), Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo) e Food and Drug Administration (FDA). No Brasil, consta
nas Normas de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde desde
1986, através do método Yuzpe, e nas Normas Técnicas de Violência
Sexual, também do Ministério da Saúde, desde 1998, sendo disponibilizada no mercado brasileiro, a partir de 1999, mediante apresentação de receita médica.
O Ministério da Saúde iniciou sua aquisição em 2000, distribuindo-a, inicialmente, aos serviços de atendimento a mulheres vítimas
de violência e, a partir de 2002, como item dos anticonceptivos disponibilizados aos municípios pelo Programa de Planejamento Familiar.
Também faz parte das recomendações e orientações da Federação
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Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), da
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) e da Sociedade
Brasileira de Pediatria. Em 2005, a Área Técnica de Saúde da Mulher,
do Ministério da Saúde, produziu documento específico de esclarecimento sobre Anticoncepção de Emergência – que compõe sua série
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
As indicações da Anticoncepção de Emergência são reservadas a
situações especiais e excepcionais, mas seu objetivo básico é prevenir gravidez inoportuna ou indesejada após relação que, por alguma
razão, foi desprotegida. Entre as indicações, destacam-se: relação sexual sem uso de método anticonceptivo, falha conhecida ou presumida do método em uso de rotina, uso inadequado do anticonceptivo e
abuso sexual. Sempre que se fala em Anticoncepção de Emergência
deve-se ressaltar seu caráter emergencial, não devendo, portanto, ser
usada como método anticonceptivo regular, haja vista não ser eficaz
para uso rotineiro.
Apesar da disponibilidade de métodos anticonceptivos, a incidência da gravidez não planejada ainda é muito elevada em todo o mundo e especialmente no Brasil, onde atinge oito milhões de pessoas. A
própria Organização Mundial da Saúde aceita que todos os métodos
anticonceptivos falham, sem exceção. Deve-se ainda levar em conta a
elevada prevalência da violência sexual e de abortamentos, freqüentemente inseguros, realizados em razão de gravidez não planejada.
Há duas formas de oferecer a Anticoncepção de Emergência. A
primeira, conhecida como método de Yuzpe, utiliza anticonceptivos
hormonais orais combinados de uso rotineiro em planejamento familiar, na dose de 200g de etinil-estradiol e 1mg de levonorgestrel
(OMS), em duas doses iguais, a cada 12 horas. A segunda, é com o
uso isolado de levonorgestrel, na dose única de 1,5mg (OMS). Ambas
as opções podem ser utilizadas em até cinco dias após a relação sexual desprotegida, variando sua eficácia em função do tempo entre a
relação sexual e sua administração.
Não há registros de efeitos teratogênicos em gestantes que inadvertidamente fizeram uso de Anticoncepção de Emergência, mesmo
porque não existem evidências epidemiológicas de que mulheres expostas acidentalmente a ACHC, durante a fase inicial da gravidez,
apresentem maior incidência de anomalias fetais. O método de Yuzpe
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utiliza os mesmos princípios ativos desses anticonceptivos, porém em
doses menores e por menos tempo. Além disso, considerando-se a
indicação da Anticoncepção de Emergência em até cinco dias após
a relação sexual desprotegida, o medicamento é administrado muito
antes do início da organogênese, fase do desenvolvimento fetal de
maior vulnerabilidade à ação de agentes teratogênicos.
Quanto aos aspectos éticos, o mais relevante é ressaltar o caráter
não abortivo da Anticoncepção de Emergência.
O mecanismo de ação da Anticoncepção de Emergência varia
conforme o momento do ciclo menstrual em que é administrada. Se
utilizada na primeira fase do ciclo menstrual, antes do pico do hormônio luteinizante (LH), a Anticoncepção de Emergência impede a ovulação (mecanismo semelhante ao dos ACHC) ou a retarda por vários
dias, circunstâncias nas quais os espermatozóides não terão qualquer
oportunidade de contato com o óvulo. Na segunda fase do ciclo menstrual, após a ovulação, a Anticoncepção de Emergência atua por outros mecanismos, principalmente pela modificação do muco cervical,
tornando-o espesso e hostil, impedindo ou dificultando a migração
dos espermatozóides em direção ao óvulo. Além disso, interfere na capacitação dos espermatozóides (processo fundamental para a fecundação) e altera o transporte dos mesmos e do óvulo nas trompas. Não
há evidências científicas de que uma eventual disfunção luteolítica
promovida pela Anticoncepção de Emergência interfira no processo
de implantação, mesmo porque a progesterona produzida pelo ovário
a partir da ovulação, ou administrada depois da fecundação, favorece o desenvolvimento e é essencial para a manutenção da gravidez.
Vale lembrar que o termo progesterona significa pró-gestação e que é
indicada e utilizada em situações clínicas de ameaça de abortamento espontâneo e de reprodução assistida. Também não há evidências
de alterações no endométrio que pudessem interferir no processo da
implantação.
Assim, a eficácia da Anticoncepção de Emergência é resultado
dos mecanismos de ação descritos que, em conjunto ou isoladamente,
atuam impedindo a fecundação/fertilização (exclusivamente, processo de união dos gametas feminino e masculino) e sempre antes da implantação/nidação (processo que se completa entre o 11º e o 12º dia
após a fecundação). Não há quaisquer evidências científicas de que
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a Anticoncepção de Emergência exerça efeitos, após a fecundação/
fertilização, que impeçam a implantação caso a fecundação ocorra
ou que impliquem na eliminação precoce do embrião. Desta forma, a
Anticoncepção de Emergência é capaz de evitar a gravidez, nunca de
interrompê-la, ficando clara sua atuação não abortiva.
Quanto ao uso abusivo ou descontrolado da Anticoncepção de
Emergência, não foi constatado qualquer indicador ou tendência,
nem se observou diminuição significativa do uso de métodos de barreira, inclusive por adolescentes, ou aumento da promiscuidade sexual, principalmente quando a Anticoncepção de Emergência inserese no contexto de políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva
que assegurem informação, aconselhamento e seguimento. Cabe
ressaltar que, entre as adolescentes e mulheres adultas que utilizam
apenas o preservativo masculino como método anticoncepcional, a
Anticoncepção de Emergência constitui uma apólice de seguro para
o caso de ruptura ou deslocamento deste, reforçando-se, assim, o conceito de dupla proteção.
A Anticoncepção de Emergência cumpre papel de destaque dentro da proposta de educação sexual para ambos os sexos, posto que
seu caráter emergencial pode preceder o próprio processo educativo,
sem deixar de integrá-lo em suas etapas. Ao se considerar as características e singularidades dos adolescentes, fica claro que a contracepção de emergência vai ao encontro de seu imediatismo, das constantes mudanças de pensar e sentir, colocando-se, portanto, como opção
relevante de prevenção.
Não há dúvidas de que a Anticoncepção de Emergência é medida importante, entre tantas necessárias, para reduzir a gravidez e
o abortamento na adolescência. Em 2000, o levantamento de partos
realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mostra que 1,29% do
total ocorreu entre adolescentes de 10 a 14 anos; e 25,84%, entre 15 e
19 anos. Adicionalmente, foram registradas 127.740 internações por
aborto. Deste número, 59% referiam-se a jovens na faixa etária de 20 a
24 anos; 39%, a adolescentes entre 15 e 19 anos e 2,50%, a adolescentes na faixa de 10 a 14 anos. De 1993 a 1997, o número de curetagens
realizadas no SUS em adolescentes de 10 a 19 anos passou de 19%
para 22%. Em 1997, as complicações provocadas pelo abortamento
inseguro foram responsáveis por 16% das mortes maternas de mulhe-
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res de 15 a 24 anos (CNPD, 1997). Segundo dados da PNDS, de 1996,
a primeira causa de internação entre adolescentes de 10 a 14 anos é
o parto. Em 2001, a principal causa de morbidade entre adolescentes
relacionava-se à gravidez, parto e puerpério (77,28%), que representa
a 7ª causa de morte de mulheres entre 10 a 24 anos (5,52%). Vários estudos demonstram que a promoção da Anticoncepção de Emergência
permite uma ingesta da droga significativamente mais precoce (e,
portanto, com mais chance de sucesso), diminuindo a taxa de gravidez não planejada e, conseqüentemente, de aborto.
O documento Adolescência, contracepção e ética - Diretrizes,
de 2003, aprovado pela Federação Brasileira das Sociedades de
Ginecologia e Obstetrícia (constante em seu site) e pela Sociedade
Brasileira de Pediatria (publicado no Jornal de Pediatria), mostra que
a prescrição de método anticonceptivo para a adolescente não fere nenhum princípio ético ou legal. Ao contrário, os profissionais de saúde
têm clara responsabilidade com a atenção à saúde sexual e reprodutiva do adolescente, embasados na Constituição Federal (art. 226), no
Código de Ética Médica (arts. 11, 102 e 103), no Estatuto da Criança
e do Adolescente e em conferências internacionais, das quais o Brasil
foi signatário, como a IV Conferência Mundial da Organização das
Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, realizada no
Cairo em 1994, e sua revisão pela Organização das Nações Unidas,
em 1999, conhecida como Cairo 5.
A principal conclusão deste documento é que a Anticoncepção
de Emergência não é considerada abortiva, podendo ser utilizada em
qualquer faixa etárias das etapas reprodutivas.
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Teses, dissertações e monografias
Esta seção destina-se a divulgar as teses de doutorado, dissertações de
mestrado e monografias de especialização aprovadas em diferentes
programas de pós-graduação em bioética no país. Os trabalhos aqui
elencados foram enviados pelos coordenadores dos respectivos cursos.
A RBB está aberta à divulgação de novos trabalhos.

Dissertações de Mestrado – 2006
Autora: Adriana Aparecida de Faria Lima.
Título: Sofrimento e contradição: o significado da morte, do morrer
e da humanização para enfermeiros que trabalham no processo de
doação de órgãos para transplante.
Programa/Instituição:Pós-Graduação/Mestrado em Bioética do
Centro Universitário São Camilo, São Paulo.
Orientador: Profª.Drª. Maria Júlia Paes da Silva.
Autora:Marcelo da Silva Sechinato.
Título:Opinião de um grupo de professores de Medicina de uma
faculdade privada de Minas Gerais sobre o respeito à autonomia do
paciente.
Programa/Instituição:Pós-Graduação/Mestrado em Bioética do
Centro Universitário São Camilo, São Paulo.
Orientador:Prof.Dr. Marco Segre.

Teses de Doutorado – 2006
Autora: Dora Porto.
Título: Bioética e qualidade de vida: as bases da pirâmide social no
coração do Brasil: um estudo sobre a qualidade de vida, qualidade de
saúde e qualidade de atenção à saúde de mulheres negras no Distrito
Federal.
Programa/Instituição:Pós-Graduação em Ciências da Saúde da
Faculdade de Ciências da Saúde – Área de Concentração em Bioética,
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal.
Orientador:Prof.Dr. Volnei Garrafa.
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Monografias de Especialização - 2006
VIII Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Bioética da UnB
Universidade de Brasília, Distrito Federal
Coordenador: Prof.Dr. Volnei Garrafa.
Autores: Alda de Azeredo Coutinho, Dirceu Raposo de Mello, Graziele
Felipe dos Santos.
Título:Análise bioética do papel do Estado na garantia ao acesso a
medicamentos.
Orientadora: Profª.Drª. Tereza Cristina Cavalcante de Araújo.
Autoras: Marli Baptistella, Anna Bernardes, Tatiany Clemente.
Título: Contribuições da Bioética para compreensão e redução do
problema da comunicação de trotes e denúncias falsas no Disque
Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes.
Orientadora: Profª.Drª. Rita Laura Segato.
Autoras: Claudia Lima Neves, Daiana Lopes, Lara Alonso da Silva.
Título: Análise bioética da implantação de um Sistema Nacional de
Cadastramento de Embriões Humanos – SisEmbrio.
Orientador: Prof.Dr. Mauro Machado do Prado.
V Curso de Especialização em Bioética da UEL
Universidade Estadual de Londrina, Paraná.
Coordenador: Prof.Dr. José Eduardo de Siqueira.
Autora: Juliana Rui Ferandes dos Reis Gonçalves.
Título: Uma visão bioética das pesquisas com células-tronco.
Orientador: Prof.Dr. Lourenço Zancanaro.
Autora: Leyr Sevioli Sanches Rodrigues.
Título: Considerações sobre a ética nos estudos clínicos com grupo
placebo.
Orientadora: Profª.Drª. Nilza Maria Diniz.
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Autora: Luciana Mendes Pereira Roberto.
Título: Dos aspectos éticos do consentimento informado em reprodução
assistida: diagnóstico genético pré-implantacional.
Orientador: Prof. Dr. José Eduardo de Siqueira.
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Normas Editoriais

PORTUGUÊS
Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções:
• Artigos originais – produção de natureza conceitual, documental ou resultante
de pesquisa empírica, no campo da ética, ou revisão crítica relacionada a esta temática;
submetidos ao Conselho Editorial.
• Resenha de livros - apresentação e análise de publicações recentes; a critério
dos editores.
• Atualização científica - resumo e comentários de artigos científicos recentes; a
critério dos editores.
• Relação de teses, dissertações e monografias.
Requisitos para apresentação de trabalhos
• Serão aceitos artigos originais, resenhas de livros ou atualização científica em
português, espanhol e inglês. Em cada caso devem ser seguidas as regras ortográficas
correntes do idioma escolhido.
• Os trabalhos apresentados devem ser enviados por meio eletrônico, email, disquete ou CD, em processador de texto compatível com Windows.
• Os trabalhos submetidos não podem ter sido encaminhados a outros periódicos.
• As opiniões e conceitos apresentados nos artigos, assim como a procedência e
exatidão das citações são responsabilidade exclusiva do(s) autor(es)
• As colaborações individuais de cada autor na elaboração do artigo devem ser
especificadas ao final do texto (ex. DJ Kipper trabalhou na concepção do trabalho e na
revisão final e G Oselka, no delineamento e aplicação da pesquisa).
• A revista não publicará gráficos, tabelas ou fotografias.
• Os artigos publicados serão propriedade da RBB, sendo autorizada sua reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, desde
que citada a fonte.
Identificação de artigos originais
• O artigo deve ser precedido do título no idioma utilizado no texto, em caixa baixa, seguido, quando for o caso, por sua tradução em inglês, em itálico e negrito.
• Sob o título devem constar o(s) nomes(s) do(s) autor(es), a instituição à qual
está(ão) ligado(s), a cidade, estado e país.
• A identificação deve trazer ainda o endereço eletrônico do(s)
autor(es).
Formatação de artigos originais
• Após a identificação, os artigos em português ou espanhol devem trazer um
resumo conciso, com um máximo de 1.200 caracteres no idioma original, além de sua
tradução para o inglês (abstract) com a mesma característica. Aos artigos submetidos
em inglês solicita-se apenas o abstract.
• Cada resumo deve ser acompanhado de no mínimo quatro e no máximo de seis
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palavras-chave, descritoras do conteúdo do trabalho, apresentadas no final do resumo
na língua original e em inglês (key words).
• Notas de rodapé: deverão ser apresentadas no formato de pé de página, sem
ultrapassar cinco linhas, seguidas de autor e data.
• O tamanho limite dos artigos é de 8.000 palavras, formatado em papel A4, letra
Times New Roman, tamanho de fonte 12, espaço 1,5, com margens de 2,5cm.
• O limite de palavras inclui o texto e referências bibliográficas (a identificação do
trabalho e o resumo são considerados à parte).
• Sugere-se que os textos sejam divididos em seções, com os títulos e subtítulos,
quando necessário. Cada uma dessas partes ou sub-partes deve ser indicada apenas
com recursos gráficos como negrito, recuo na margem em subtítulos nunca por numeração progressiva.
• As citações não deverão exceder cinco (5) linhas e não devem ser consecutivas.
• Quando um autor for citado no corpo do texto, colocar unicamente o número da
referência, em fonte normal sem subscrito, entre parênteses.
• Documentos no corpo do texto devem ser citados em itálico.
• A publicação de trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos é de inteira
responsabilidade dos autores e deve estar em conformidade com os princípios da Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial (1964, reformulada em 1975,
1983, 1989, 1996 e 2000), além de atender a legislação específica do país onde a pesquisa foi desenvolvida.
Os editores reservam-se o direito de promover alterações de ordem normativa,
ortográfica e gramatical nos textos com vistas a manter o padrão culto da língua e a
melhor compreensão dos artigos, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas
finais não serão enviadas aos autores.
Nomenclatura
• Devem ser observadas as regras de nomenclatura biomédica, assim como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas especializadas.
• Não serão aceitas abreviaturas no título e no resumo.
• A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira ocorrência desta no texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão.
Agradecimentos
• Quando for necessário, o(s) agradecimento(s) deve(m) ser colocado(s) ao final do
texto, imediatamente antes das referências bibliográficas, em itálico.
• Da mesma forma, quando o trabalho for uma adaptação de palestra ou conferência. Nesse caso especificar o evento, local e ano.
Referências
• As referências devem ser numeradas de forma consecutiva, de acordo com a
ordem em que forem sendo citadas no texto.
• As referências devem ser identificadas por número arábico (1).
• As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica,
seguindo as normas gerais dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a
periódicos biomédicos (http://www.icmje.org).
• Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o Index Medicus
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(http://www.nlm.nih.gov/).
• O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da
publicação.
• Todas as referências citadas no texto devem fazer parte das referências bibliográficas. Títulos de livros, locais e editoras não devem ser abreviados.
• Nas referências, artigos com vários autores devem incluir até seis (6) nomes
seguidos de et al. quando exceder esse número.
• Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s)
autor(es).
ESPAÑOL
Se aceptan trabajos para las siguientes secciones:
• Artículos originales – producción de naturaleza conceptual, documental o resultante de investigación empírica, en el campo de la ética, o revisión crítica relacionada
con esta temática; deben ser aprobados por el Consejo Editorial.
• Reseñas de libros – presentación y análisis de publicaciones recientes; deben ser
aprobadas por los editores.
• Actualización científica – resumen y comentarios de artículos científicos recientes; los textos deben ser aprobados por los editores.
• Relación de tesis y monografías.
Requisitos para la presentación de trabajos
• Se aceptarán artículos originales, reseñas de libros o actualización científica en
portugués, español e inglés. En cada caso deben ser respetadas las reglas ortográficas
corrientes del idioma elegido.
• Los trabajos presentados deben ser enviados en medio electrónico, e-mail, disquete o CD-ROM, en procesador de texto compatible con el Windows.
• Los trabajos presentados no pueden haber sido presentados a otros periódicos.
• Las opiniones y conceptos presentados en los artículos, así como su procedencia
y la exactitud de las citas son de responsabilidad exclusiva de los autores.
• Las colaboraciones individuales de cada autor en la elaboración del artículo deben ser especificadas en el fin del texto (por ejemplo, DJ Kipper trabajó en la concepción del trabajo y en la revisión final y G Oselka en el delineamiento y en la aplicación
de la investigación).
• La revista no publicará gráficos, tablas o fotografías.
• Los artículos publicados serán de propiedad de la RBB, siendo permitida su
reproducción total o parcial en cualquier medio de divulgación, impresa o electrónica,
desde que se cite la fuente.
Identificación en los artículos originales
• El artículo debe ser precedido del título en el idioma utilizado en el texto, en caja
baja, seguido, según el caso, por su traducción en inglés, en cursivas y negritas.
• Abajo del título deben estar el nombre del autor (o de los autores), la institución
a la cual pertenece, la ciudad, estado y país.
• La identificación también debe contener el e-mail del autor o autores.
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Normas de estilo para los artículos originales
• Luego abajo de la identificación del autor, los artículos en portugués o español
deben contener un resumen conciso, con no más de 1200 caracteres en el idioma original, además de su traducción para el inglés (abstract) con las mismas características.
En los artículos presentados en inglés es necesario solamente el abstract.
• Cada resumen también debe ser seguido de por lo menos cuatro y no más de
seis palabras clave, que describan el contenido del trabajo, en la lengua original y en
inglés (key words)
• Notas: deberán estar en pie de página, con no más de cinco líneas, seguidas por
referencias a autor y fecha.
• Los artículos deben tener como máximo 8000 palabras, en el formato de papel
A4, letra Times New Roman, fuente 12 pt, espacio 1.5, con márgenes de 2.5 cm.
• El límite de palabras incluye el texto y las referencias bibliográficas (la identificación el trabajo y el resumen no son considerados en este límite).
• Se sugiere que los textos sean divididos en secciones, con títulos y subtítulos, si
necesario. Cada una de esas partes o subpartes debe ser indicada con recursos gráficos
como negritas, modificación de los márgenes, y nunca por numeración progresiva.
• Cuando un autor es citado en el cuerpo del texto, se debe poner solamente el
número de la referencia, en fuente normal sin subrayados, entre paréntesis.
• Documentos en el cuerpo del texto deben ser citados en cursivas.
• La publicación de trabajos de investigación con seres humanos es de completa
responsabilidad de los autores y debe estar de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1964, reformulada en 1975, 1983,
1989, 1996 y 2000), además de respetar la legislación específica del país en el cual se
desarrolló la investigación.
Nomenclatura
• Deben ser respetadas las reglas de nomenclatura biomédica, así como abreviaturas y convenciones adoptadas en disciplinas especializadas.
• No se aceptan abreviaturas en el título y en el resumen.
• La designación completa a la cual se refiere una abreviatura debe preceder la
primera ocurrencia de esta última en el texto, excepto cuando se trata de una unidad
de medida estándar.
Agradecimientos
• Si necesario, los agradecimientos deben estar al final del texto, inmediatamente
antes de las referencias bibliográficas.
• Lo mismo si el trabajo es una adaptación de una exposición oral o conferencia.
En este caso, especificar el evento, el lugar y el año.
Referencias bibliográficas
• Las referencias bibliográficas deben ser numeradas de forma consecutiva, de
acuerdo con el orden en que sean citadas en el texto.
• Las referencias bibliográficas deben ser identificadas por números arábicos (1)
• Las referencias bibliográficas citadas deben estar al fin del artículo, en orden numérica, siguiendo las normas generales de los Requisitos uniformes para manuscritos
presentados a periódicos biomédicos (http://www.icmje.org).
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• Las abreviaturas de nombres de revistas deben estar de acuerdo con el Index
Medicus (http://www.nlm.nih.gov/).
• Los nombres de personas, ciudades y países deben ser citados en la lengua original de la publicación.
• Todas las referencias citadas en el texto deben estar presentes en las referencias
bibliográficas. Títulos de libros, lugar de publicación y casas editoras no se abrevian.
• El las referencias bibliográficas, los artículos con varios autores pueden incluir
hasta seis (6) nombres, que deberán ser seguidos por et al. en el caso de que sean más
los autores.
• Todas las referencias bibliográficas deben presentarse de modo correcto y completo. La veracidad de las informaciones contenidas en la lista de referencias bibliográficas es de responsabilidad de los autores.
ENGLISH
RBB will accept issues for the sections:
• Original articles – production of conceptual or documental nature, or resulting
from an empirical research, in the field of ethics, or a critical revision related to this
subject; which shall be submitted to the Editorial Council.
• Book review – presentation and analysis of recent publications; according to the
editors’ criteria.
• Scientific update – review and commentary of recent scientific papers; according
to the editors’ criteria.
• List of theses, dissertations and monographs.
Requirements for presenting papers
• RBB will accept original articles, book reviews or scientific updates written in
Portuguese, Spanish or English, following the orthographic rules of the chosen language.
• The papers should be submitted electronically, e-mail, diskette or CD, using a
word processor compatible with Windows.
• The papers submitted should not had been sent to another publication.
• The opinions and concepts presented in the articles, as well as the procedency
and the exactitude of citations are a responsibility exclusive of the author(s).
• The individual contribution of each author should be specified at the end of text
(Ex.. DJ Kipper worked on the papers conception and on the final revision and G Oselka worked on the outline and application of the research).
• The magazine will not publish graphics, tables or photographies.
• The published articles will be propriety of RBB, and its reproduction, as a whole
or a part is authorized at any divulgation mean, printed or electonic, since the source
is mentioned.
Identification of original articles
• The article should have a title at the same language of the text, written at lower
case letters, followed, if necessary, by its translation to English, written in italics and
bold.
• Under the title should be written the author(s) name(s), the institution to which
(s)he/they is/are joint, city, state and country.
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• This identification should have also the author(s) e-mail.
Guidelines for original article preparation
• After identification, the articles in Portuguese or Spanish should have a concise
abstract not exceeding 1.200 characters in the original language and its translation to
English with the same characteristics. Articles submitted in English should have only
the abstract.
• Each abstract should have a minimum of four and not exceed six key words,
descriptive of the work, presented after the abstract t the original language and in
English.
• Footnotes: should be typeset at the footnote format, not exceeding five lines,
followed by the author’s name and date.
• Articles should not exceed 8.000 words typed using 12pt Times New Roman font.
The page should be A4 format, 1,5 space 2,5cm margins on all sides.
• The limit of words includes the text and bibliography (the work identification
and abstract are considered separatelly).
• We suggest the division of texts in sections, with titles and subtitles, if necessary.
Each part should be indicated by graphic resources, such as bold letter, larger space
from margin, but never with progressive numbers.
• When an author is mentioned within the text, it should have just a number of
reference, normal font, without underline, in parenthesis.
• Documents mentioned within the text should be written in italics.
• Publication of research works involving human beings is of entire esponsibility
of its author(s) and should be according to Helsink Declaration – World Medical Association principles (1964, reviwed at 1975, 1983, 1989, 1996 and 2000), besides of being
according to specif law of the country where the research is developed.
Nomenclature
• The article should follow the biomedical nomenclature rules, as well as abbreviations and conventions adopted by specialized disciplines.
• Abbreviations in the title and abstract will not be accepted.
• The complete designation of an abbreviature should appear before the first occurence of iot within the text, unless it is a standard unit of weights and measures.
Acknowledgement
• If necessary, acknowledgements should appear at the end of the text, just before
bibliography.
• The same way, when the work is an adaptation of a speech or conference. In this
case, it should be specified the event, place and year.
References
• References should be numerated in a consecutive way, according to the order
they are mentioned in the text.
• The numbers should be Arabic numerals (1, 2, 3 etc.).
• References mentioned should be listed at the article end, in numerical order,
following the rules presented at Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a
periódicos biomédicos (http://www.icmje.org).
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• Publications names should be abbreviated according to Index Medicus (http://
www.nlm.nih.gov/).
• The name of author, city and country should be mentioned in the original language of the publication.
• All references mentioned in the text should appear at bibliography. Book titles,
place and publishing house should not be abbreviated.
• In the references, articles of many authors should include up to six (6) names
followed by et al. When there are more than six authors.
• All references should be presented in a complete and correct way. The veracity of
information present in the list of references is a author(s) responsibility.
EXEMPLOS DE COMO CITAR REFERÊNCIAS
EJEMPLOS DE CITACIÓN
WRITING REFERENCES
Periódicos/ Periódico/ Periodic publication:
Artigo padrão/ Artículos/ Standart article
Schramm FR. A autonomia difícil. Bioética 1998; 6(1):27-38. Costa SIF. Bioética
clínica e a terceira idade. Revista Brasileira de Bioética 2005; 1(3):279-88.
Instituição como autor/ Instituición como autor/ Institution as author:
UNESCO. Esboço da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.
Revista Brasileira de Bioética 2005; 1(2):213-27.
Sem indicação de autoria/ Sin indicación de autor/ without author:
Bioethics colonialism? (Editorial). Bioethics 2004; 18(5):iii-iv.
445 Volume 1, no 4, 2005
Livro/ Libro/ Book
Indivíduo como autor/
Oliveira MF. Oficinas mulher negra e saúde. Belo Horizonte: Mazza; 1998.
Editor ou organizador como autor/ Editor ou organizador comop autor/ Editor or organizer as author
Garrafa V, Kottow M & Saada A. (orgs.) Bases conceituais da bioética – enfoque
latino-americano. São Paulo: Gaia/UNESCO, 2006.
Capítulo de livro/ Capítulo de libro/ Chapter of book
Anjos MF. Bioética: abrangência e dinamismo. In: Barchifontaine CP & Pessini L.
(orgs.) Bioética: alguns desafios. São Paulo: Loyola; 2001. p. 17-34.
Tese - Dissertação/ Tesis - Monografia/ Thesis - Dissertation:
Albuquerque MC. Enfoque bioético da comunicação na relação médico-paciente
nas unidades de terapia intensiva pediátrica (tese).Brasília (DF): Universidade de Brasília; 2002.
Resumo em Anais de Congresso ou trabalhos completos em eventos científicos:
Caponi S. Os biopoderes e a ética na pesquisa.In: Anais do VI Congresso Mundial
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de Bioética; 2002, Brasília, Brasil. p. 219
Selli L, Bagatini T, Junges JR, Kolling V & Vial EA. Enfoque bioético da integralidade: uma leitura a partir do Programa de Saúde da Família. In: Anais do VI Congresso
Brasileiro de Bioética e I Congreso de Bioética del Mercosur; 2005, Foz do Iguaçu,
Brasil, p.173.
Publicações de Governo/ Publicaciones de gobierno/ Government publications:
Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa. Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução
CNS nº 196/96 e outras). Brasília, Brasil. Ministério da Saúde; 2002.
Documentos jurídicos/ Documentos jurídicos/ Law documents:
Brasil. Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995. Regulamenta os incisos II e V do parágrafo 1° do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas para o uso das técnicas
de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
DF, 6 jan., 1995.
Internet:
Segre M. A propósito da utilização de células-tronco. http://
www.consciencia.br/reportagens/celulas/11.shml (acesso em 5/Set/2004).
Para onde enviar/ Dirección de correo/ Address for sending works:
Revista Brasileira de Bioética
Cátedra Unesco de Bioética da UnB
Caixa Postal 04451
CEP 70904-970, Brasília, DF, Brasil
rbbioetica@unb.br
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