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Editorial

A bioética, uma área com pouco mais de 40 anos, consolida-se hoje, e é pro-
tagonista de cursos de pós-graduação lato sensu, de mestrado e de douto-
rado. Também, tem papel central em congressos, conferências, simpósios e 
jornadas desenvolvidos ao redor do mundo. Seu caráter multi-inter-transdis-
ciplinar e intensamente humano e politizado, é, sem dúvida alguma, razão 
pela qual tantos pesquisadores, professores, alunos, instituições, hospitais e 
universidades têm se debruçado no seu estudo e ampliação.

É nesse contexto que a Revista Brasileira de Bioética (RBB) nasce e se po-
siciona atualmente como referência regional na publicação do conhecimento 
gerado na área. A importância de um meio de difusão como esse incide preci-
samente na divulgação e promoção de uma área nova do saber, e por isso sua 
publicação ininterrupta por mais de oito anos precisa ser celebrada com um 
novo número: o que apresentamos nesse exemplar.

Seguindo sua costumeira estrutura, o Volume 9 traz dois artigos espe-
ciais. O primeiro, de autoria da filósofa argentina Cristina Donda, dá conta 
da interessante aproximação entre bioética e educação, perguntando-se qual 
o papel que a educação em bioética deve cumprir, levando em consideração 
a amplíssima abrangência da área e seu compromisso social, especialmente 
após a aprovação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 
da Unesco.

O segundo, a cargo de Thereza Salomé D´Espíndula, Sérgio Barbosa Ro-
drigues e José Eduardo de Siqueira segue essa mesma linha, fazendo alguns 
aportes relacionados à relevância da bioética para a discussão de um tema tão 
humano como a morte. Trata-se de um relato das experiências de três profes-
sores lidando com o tema da morte tendo como base aulas desenvolvidas no 
ensino da graduação na área da saúde.

Quanto aos artigos de atualização, também como já é usual, são cinco, 
tratando das mais diversas abordagens e temas relativos à bioética. O pri-
meiro, da autoria de Joseth Filomena de Jesus Souza, Tammy Ferreira de La-
cerda, Camilo Manchola e Volnei Garrafa, discute as profundas implicações 
bioéticas que teve a incorporação do processo transexualizador no Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro. O artigo apresenta uma análise necessária 
relacionada à discriminação, tema recorrente na agenda bioética.

O segundo, dos autores Moema Santos Souza, Wanderley Matos Reis Ju-
nior, SergioYarid, Ricardo Mazzon Sachetto e Rita Narriman Silva de Oliveira 
Boery, enriquece a discussão iniciada no anterior texto, analisando dessa vez 
a bioética no contexto da discriminação da qual são objeto os idosos com HIV/
AIDS em exercício da sexualidade. O artigo traz uma abordagem particular 
do tema, mostrando subsídios que a bioética dá ao tratamento do assunto.

O terceiro, de Eduarda Maria Duarte Rodrigues, nos leva às chamadas 
de situações emergentes em bioética, introduzindo o tema da manipulação do 
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corpo humano, especificamente a partir da concepção do ser humano como 
sujeito de direito. Com base nas legislações brasileira e argentina, o texto 
propõe, a partir de um olhar crítico, legal e comparativo e do que denomina 
de “mercado da saúde”, que o ser humano tem sido transmudado de sujeito 
de direito em objeto de lucro.

O quarto, dos autores Amanda Gilvani Cordeiro Matias, Kamilla Me-
nezes Oliveira, Lorena Pedreira Conceição, Monaliza Oliveira Lima, Natália 
Layane Badaró Costa e Luckas Tarik Cordeiro Santana, continua a discussão 
jurídico-legal das situações emergentes, discorrendo sobre as implicações do 
“biodireito” com as pesquisas em genética humana. O documento propõe o 
diálogo entre a bioética e o “biodireito” como desejável para a abordagem de 
questões relativas às pesquisas no campo da genética humana.

O quinto e último artigo, da autoria de Antonia Siomara Rodrigues Sil-
va, Regina Célia Carvalho da Silva, Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes 
Neto e Eliany Nazaré Oliveira, fecha esse número voltando ao assunto tra-
zido pelos artigos especiais que abrem essa edição: a educação. Os autores 
analisam as vantagens e entraves, na concepção do pesquisador, da relação 
entre pesquisa e ética na universidade.

Finalizando, os artigos, como nos anteriores números, estão acompanha-
dos por uma resenha de livro, uma atualização científica e a apresentação de 
um documento importante para a bioética, com o intuito de fazer da revista 
também uma biblioteca de textos legais, nacionais e internacionais, impor-
tantes para a área.

Quanto à “Resenha de livros”, dessa vez sob a responsabilidade de Ti-
ciana Garcia, apresenta um livro antigo, mas nunca antes revisado à luz da 
bioética: “A fome e o mangue: o drama de uma descoberta”, o romance auto-
biográfico do importante autor brasileiro Josué de Castro. A autora demonstra 
a atualidade desse livro no que tange à discussão das situações persistentes 
em bioética e a importância que teria uma revisão da obra completa de Josué 
de Castro para enriquecer a teorização e prática da área.

A “Atualização científica”, sob a incumbência de Edinalda de Araújo Ma-
tias, discorre sobre o artigo do bioeticista brasileiro Fermin Roland Schramm 
intitulado “Existem boas razões para se temer a biotecnociência?”. Ao fazê-lo, 
traz à discussão o tema das situações emergentes em bioética. Na resenha, 
a reflexão planteada por Schramm enriquece o debate na bioética, uma vez 
que aporta, dentre outros aspectos, um vocabulário de termos chave que dão 
suporte à reflexão moral.

Com respeito à seção “Documentos”, trata-se da Resolução CFM 1.957 
de 2010 que passou a ser a normativa que estabelece as diretrizes médicas 
brasileiras para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Essa revi-
são foi conduzida por uma câmara técnica do Conselho Federal de Medicina 
e destaca não somente a segurança da saúde da mulher, mas também a defe-
sa dos direitos reprodutivos para todos os indivíduos.
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Por fim, é importante destacar que a meta central da RBB é contribuir de 
algum modo para o desenvolvimento da bioética trabalhada especialmente 
no Brasil e na região da América Latina e Caribe. E os organismos por ela 
responsáveis, a Sociedade Brasileira de Bioética e a Cátedra Unesco/Progra-
ma de Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília, estão com-
prometidos com esse objetivo. Isso, porém, não é possível sem a colaboração 
de pesquisadores, estudantes, professores e profissionais que trabalhem com 
a bioética no seu dia a dia. Potenciais autores, são assim muito bem-vindos.

Boa leitura caros(as) leitores(as)!

Os Editores
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Artigos especiais

Esta seção se destina à publicação de artigos de autores convidados.

La enseñanza de la Bioética en la construcción de ciudadanía
Teaching Bioethics for the construction of citizenship

Cristina Solange Donda
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
solangedonda@yahoo.com.ar

Resumen: El propósito del presente trabajo es destacar cómo la enseñanza de 
una bioética crítica y problematizadora se hace cargo de alentar y construir 
una forma de ejercicio ciudadano que sea capaz de desarrollar: un cierto tipo 
de actitud; una elección voluntaria, llevada a cabo por algunos; un modo de 
relación con respecto a la actualidad; una manera de pensar y de sentir, de 
actuar y de conducirse, que a la vez indica una pertenencia, y se presenta 
como una tarea. En definitiva, un ethos.

Palabras claves: bioética, crítica, ciudadanía, actitud, pertenencia, ethos.

Abstract: The purpose of this paper is to highlight how teaching a critical and 
problematizing bioethics is responsible for encouraging and building a form 
of citizenship exercise able to develop: a certain type of attitude; a volunteer 
election conducted by some people; a mode of relationship to the current 
situation; a way of thinking and feeling, acting and behaving, which in turn 
indicates a belonging, and presents itself as a task. In short, an ethos.

Keywords: bioethics, criticism, citizenship, attitude, belonging, ethos.

La enseñanza de la bioética contribuye a la construcción de ciudada-
nía toda vez que promueve una forma de convivencia responsable, 
solidaria, crítica y abierta al diálogo, condición que nos permitiría ha-
cernos cargo de nuestra historia y de nuestro presente. Esa condición 
garantizaría, además, el desplazamiento de enfoques fundamentalis-
tas, dogmáticos, antipluralistas, invasivos y colonialistas, de modo a 
evitar la enseñanza de la bioética como reemplazante de algún de-
cálogo o código normativo sobre cómo transformarse en individuos 
formalmente respetuosos de la ley.

Se tiene la tendencia a afirmar (creer en) valores (operativos) in-
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trínsecos a la “formación” de ciudadanía que serían inherentes a esta 
formación por el mero hecho de que su ejercicio viene dado, así sin 
más; pero solo podemos afirmar que los tiene si y solo si se alcanzan 
los efectos y resultados que su enseñanza propone. Es decir, la en-
señanza de la bioética no logra como resultado un ciudadano moral y 
políticamente crítico y reflexivo porque esté dotada de unas potencias 
milagrosas llamadas “valores”; solo tiene esos valores cuando alcan-
za tales resultados, y no en otro caso.

La enseñanza crítica de la bioética se pregunta por los efectos del 
saber científico que aceptamos sobre nosotros mismos, así como por 
las formas de autoridad y autonomía con las que se relacionan. Estos 
saberes inciden en las vidas de todos nosotros en nuestras distintas 
funciones y roles sociales. Los ciudadanos manifestamos interés por 
aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra dignidad, con 
nuestras posibilidades presentes y con las que conciernen a las ge-
neraciones futuras; todas las cuales no admiten ser relegadas porque 
tienen fuertes compromisos, por sus efectos potentes, en la vida de 
todos y cada uno de nosotros.

Así, y solo por enumerar algunos, son temas relevantes para la 
bioética, los temas relacionados con el comienzo y el final de la vida: 
anticoncepción, salud reproductiva, procreación responsable, fecun-
dación asistida, eugenesia y diagnóstico prenatal, concepto de per-
sona, ser humano, aborto; preservación de embriones, vejez, muerte 
digna, eutanasia, suicidio asistido, suspensión de tratamiento, medios 
“ordinarios” y “extraordinarios” de tratamiento, medios proporciona-
dos y desproporcionados, inutilidad del tratamiento.

También son importantes los temas vinculados con la sexualidad 
humana: sexo y género, clasificación biomédica del sexo, anomalías 
del sexo, cirugía del cambio de sexo; homosexualidad, heterosexua-
lidad, transexualidad, la sexualidad y el VIH/SIDA. Sobre estos úl-
timos, llaman la atención aspectos éticos relacionados como: testeo 
voluntario y compulsivo, confidencialidad, veracidad, discriminación.

Por último, otro grupo de temas esenciales que se conectan a la 
bioética y a las políticas económicas son: repartición de recursos es-
casos, aplicación de justicia distributiva, relaciones costo-beneficio 
en los recursos, análisis de esa distribución y temas vinculados con 
el ejercicio de la libertad y la autonomía. En cuanto a los conflictos 
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ligados a las desigualdades, el ejercicio de la responsabilidad que les 
cabe a los ciudadanos “privados” y a aquellos que por sus responsa-
bilidades profesionales son “públicos”, son ineludibles para la bioé-
tica. La participación ciudadana, la posibilidad de reflexión sobre la 
vida en comunidad requiere de espacios de intercambio y diálogo con 
otros, desde los cuales se construyen y reconstruyen no solo las defi-
niciones de lo político, sino las alternativas de su participación.

La enseñanza de la bioética, en tanto disciplina y actividad crí-
tica, alienta la participación transdisciplinar, multidisciplinar, inter-
disciplinar y pluralista en el tratamiento y discusión (pública) de 
problemas ético-políticos, y de las relaciones conceptuales entre ta-
les problemas y los conflictos prácticos característicos a que dan lu-
gar, con la convicción de que el sentido de la vida cultural no puede 
ser determinado unívocamente.

Además, esta enseñanza requiere del trabajo grupal, de la 
discusión y del intercambio de perspectivas, que la habilitan para la 
crítica y la argumentación, esto es, para la posibilidad de un ejercicio 
cooperativo de deliberación y toma de decisiones. Son estos entonces 
ejercicios en los cuales se expresan pertenencias, identificaciones 
y prácticas sociales que permiten a los sujetos manifestar sus 
expectativas normativas, y cuyos conflictos de entendimiento habrán 
de resolverse a través del diálogo y el intercambio de argumentos.

La enseñanza de la bioética se dirige a individuos que ya ejercen 
su ciudadanía. Individuos atravesados por las contingencias de 
su autonomía, de la práctica de la libertad, de sus obligaciones y 
resistencias. Individuos que son gobernados y que, a su vez, gobiernan 
a otros e intentan también gobernarse a sí mismos.

La enseñanza de una bioética que asume metodológicamente la 
problematización de aquellas prácticas en las que la vida humana 
y no humana puede ser vulnerada, se correlaciona con el interés 
normativo que representa la concepción de derechos humanos 
como condición de posibilidad del ejercicio de la ciudadanía. En tal 
sentido, se intenta responder al desafío que supone el hecho de que 
los miembros de los Estados modernos adopten, en la actualidad, un 
conjunto heterogéneo de identidades particulares, como podemos 
ver a través de sus filiaciones étnicas, sus lealtades religiosas, sus 
puntos de vista respecto de la moralidad, sus ideas sobre lo que es 
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valioso en la vida, etc. No obstante tales diferencias, estos individuos 
y grupos con conflictos valorativos importantes, necesitan convivir 
políticamente; esto significa tener la posibilidad de integrarse en “lo 
común”, lo que es en interés de todos y cada uno.

La bioética tiene la tarea de responder a la pregunta formulada 
hace ya tantos siglos ¿cómo se ha de vivir en una ciudad? A la pregunta 
ético-política clásica fundamental ¿cómo se ha de vivir en una polis?, 
o ¿cómo debemos vivir en una polis? ¿Qué se ha de hacer para vivir 
bien y ser feliz? se transforma, en la época moderna, en la pregunta 
acerca de cuál es el bien para cada individuo y, al hacerlo, hace que 
se olvide la referencia política que tiene intrínseca.

En la modernidad, aquella continuidad ético-política se quiebra 
a causa de todo un conjunto de procesos que confluyen en el 
surgimiento de la noción de individuo y de individualismo que aspira 
a transformarse en medida y norma de las nuevas exigencias de una 
subjetividad que quiere hacer valer sus pretensiones. Conceptos, 
entre otros, de libertad negativa y libertad positiva, ámbito público/
ámbito privado, acaban por disolver aquella continuidad y tienden a 
desplazar el ideal de conducta virtuosa a la dimensión individual, y a 
concebir la prudencia como una virtud de la sagacidad y del cálculo 
racional de lo que es mejor y más conveniente para el individuo.

El debate moral contemporáneo ha actualizado la vieja 
controversia entre éticas de la virtud y éticas del deber en las 
propuestas comunitaristas y liberales, en sus diferentes versiones. 
Ronald Dworkin (1) puede ser útil para sintetizar uno de los aspectos 
más importantes de la diferencia entre ambas posiciones.

Al respecto señala este autor que el que defienda una “sociedad 
virtuosa” (que encontramos en diversas formas de comunitarismo 
y de republicanismo cívico) supone que sus miembros comparten 
una concepción sensata de la virtud, es decir, de las cualidades y 
disposiciones que las personas deberían tener, o esforzarse por tener. 

Comparten esta concepción de la virtud, no solo privadamente, 
como individuos, sino también públicamente: creen que su 
comunidad, en su actividad social y política, exhibe virtudes, y que 
ellos tienen la responsabilidad, como ciudadanos, de promoverlas. En 
ese sentido, continúa Dworkin, tratan a las vidas de los otros miembros 
de la comunidad como una parte de sus propias vidas.
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Por otro lado, los que desde nuestra descripción promoverían 
una ética universalista (que encontramos en posiciones “liberales”), 
guardan cierto escepticismo con respecto a las “teorías del bien” y a 
las de la virtud, y advierten acerca del peligro de universalizar una 
idea de bien particular, a la vez que niegan “a la sociedad política su 
función suprema y su justificación última, a saber, que ésta ayude a 
sus miembros a alcanzar lo que es efectivamente bueno” (p.70) (1).

La bioética ha promovido nuevas conceptualizaciones de 
ciudadanía que están presentes en los contenidos y debates de 
nuestro siglo: En Latinoamérica, en particular, nuevas necesidades de 
reconocimiento de las identidades culturales particulares, tales como 
nuestras culturas indígenas, plantean un desafío a la concepción 
universalista y normativa del modelo liberal, en nombre de una 
ciudadanía que debiendo ser inclusiva, desplace definitivamente 
el objetivo homogeneizante de la sociedad con base en patrones 
normativos que terminan excluyendo la cultura particular y sus 
jerarquías valorativas y que, de este modo, se concrete en una 
“ciudadanía ampliada”, multicultural.

Como se lee en el artículo de Paola García, el concepto de 
“ciudadanía multicultural” tiene como fundamento la igualdad real 
entre los diferentes miembros de una sociedad, no solamente a través 
del trato igualitario propuesto desde la perspectiva de la ciudadanía 
universal, sino aportando respuestas diferenciadas a las necesidades 
de cada grupo (2).

Will Kymlicka propone un modelo que haga compatible los 
derechos colectivos específicos de los pueblos que forman parte de 
una sola y única nación, con los derechos individuales, situándose 
en el marco del liberalismo. Para ello, preconiza la representación 
política propia –autogobierno local o regional- de las minorías, así 
como su representación en el seno de las instituciones nacionales (3).

Por consiguiente, los indígenas gozarían de protección de 
sus derechos universales e individuales, además de sus derechos 
colectivos. La ciudadanía se entendería entonces como “un conjunto 
de prácticas sociales, obligaciones y derechos legales que se refieren 
tanto a su identidad indígena como a su identidad en tanto que 
miembro o integrante del Estado nacional del cual forma parte” (p.28) 
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(4). De modo tal que, como dice García (2):

La lucha por el reconocimiento y la promoción cultural de los 
pueblos indígenas ha forzado a los Estados latinoamericanos 
a concebirse y, en cierta medida, aceptarse progresivamente 
como naciones plurales, pluriculturales y multiétnicas. Esta 
posición ideológica se expresa en forma heterogénea en los 
países latinoamericanos y encuentra su máxima expresión 
en las constituciones de Ecuador y Bolivia aprobadas 
recientemente, respectivamente en 2008 y en 2009. […] 
El hecho más novedoso de estas dos Constituciones reside 
evidentemente en la autodefinición del Estado como 
“plurinacional” o “plurinacional comunitario”, lo cual va 
más allá del carácter pluricultural o multicultural que han 
incorporado en sus respectivas constituciones numerosos 
Estados latinoamericanos (p.11).

De cara a las conceptualizaciones mencionadas –que formaron parte 
de un debate que aún continúa-, la propuesta consiste en pensar un 
modo de enseñanza de la bioética que, en la formación de ciudadanía, 
se haga cargo de una tarea que es crítica en sus pretensiones analíticas, 
e institucional en su compromiso activo con el conocimiento, sus 
condiciones de aplicación y sus efectos en la conformación ético-política 
de individuos “privados” y, simultáneamente, “públicos”, en tanto 
individuos que se socializan en matrices culturales que los conforman 
y delimitan. Espacios en los que se juegan sus identificaciones, 
reconocimientos, inclusiones y exclusiones.

La enseñanza de la bioética crítica contribuye a la construcción 
de ciudadanía toda vez que demanda de ejercicios colectivos, donde 
se presentan posturas diversas y se evidencian concepciones liberales 
o comunitarias, en sus distintas versiones. Evidenciar la relación 
estrecha que existe, y que requiere redimensionarse, entre bioética y 
formación ciudadana, es reconocer, como dice Sariego (5):

[…] el éxito de la bioética se ha debido a la necesidad que 
la sociedad civil siente de reflexionar sobre las cuestiones 
de valor, participando activamente en los procesos de 
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deliberación en torno a la gestión del cuerpo y de la vida 
de los seres humanos. […] La bioética impacta a la sociedad 
civil, al contribuir a la concientización de sus miembros 
acerca de su identidad personal y comunitaria y de la 
dignidad intrínseca que le asiste. Por otra parte, la sociedad, 
a su vez, incide en el desarrollo de la bioética al desechar 
toda importación simplista de esta; y al exigir coherencia y 
correspondencia entre los valores compartidos en la sociedad 
civil y la práctica bioética (p.365).

En este sentido, la enseñanza de la bioética es una práctica social 
en la cual se produce una experiencia que puede ser definida como 
la correlación, en una cultura particular, entre sistemas de verdad (o 
formas de conocimiento), tipos de normatividad (o relaciones de poder 
a través de las cuales los sujetos interactúan en orden a modificar, 
transformar, incidir en el campo de acciones posibles de los otros) y 
formas de subjetividad (o los modos a través de los cuales el sujeto 
establece una relación reflexiva consigo mismo).

De ese modo, en el espacio de las prácticas de la enseñanza, 
las preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cómo y para qué enseñar?, ¿quién 
enseña?, ¿a quiénes?, son preguntas que pretenden focalizar una 
cierta relación con el conocimiento en general, con la cultura política 
y social, y con los sujetos involucrados, sus fines y valores, y que 
demandan la explicitación del modo como se articulan las culturas 
de los expertos, los trayectos de formación académica superior, la 
enseñanza de ese saber, y su impacto en las prácticas cotidianas de 
la gente: las formas de articular esta “actividad cognitiva” con otras 
prácticas sociales.

Este dispositivo pedagógico funciona como una red que articula 
elementos heterogéneos, que no tienen que ver entre sí, de modo 
necesario. Sin embargo, es posible establecer entre ellos un nexo, 
cierta correlación, aunque cada uno de ellos sea irreducible al otro. 

Así, aquel dispositivo puede ser entendido como la red 
que engloba prácticas productoras de conocimiento; prácticas 
discursivas que determinan lo que es verdadero y lo que es falso; 
prácticas sociales en las que los unos intentan dirigir la conducta de 
los otros; y prácticas a través de las cuales los sujetos se individuan 
y adquieren una forma de identidad.
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También, prácticas en las que la verdad del conocimiento, de la 
ciencia, tiene efectos de control, disciplinamiento y sumisión, pero 
también de producción de positividad, de saber y de placer; prácticas 
que inducen a los sujetos a entablar una relación consigo mismos en 
la que se constituyen como subjetividad. El sujeto interviene en estas 
formas diferenciadas de prácticas, como elemento y agente, a la vez. 
Es elemento en tanto forma parte de un proceso que lo atraviesa y 
determina; y es agente en tanto forma parte de él, y aquel se produce 
en la medida en que cada uno decide ser su actor voluntario.

Así, una enseñanza crítica de la bioética se hace cargo de la 
elaboración de instrumentos teórico-metodológicos que asumen el 
carácter ético-político de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
con el objeto de hacer posible, simultáneamente, un diagnóstico sobre 
nuestras propias prácticas sociales y profesionales, y su correlación 
con el ejercicio de la ciudadanía; esto posibilita, a la vez, la 
desnaturalización efectiva de dicotomías históricas  universalizantes, 
aunque contingentes, a fin de reconocer que aquello que consideramos 
universal y necesario ha sido el resultado de imposiciones arbitrarias.

En consecuencia, la enseñanza de una bioética crítica y 
problematizadora ha de enfatizar, desde mi punto de vista, la 
importancia de la construcción de una ciudadanía capaz de 
desarrollar un cierto tipo de actitud; un modo de relación con respecto 
a la actualidad; una elección voluntaria que es efectuada por algunos; 
una manera de pensar y de sentir, de actuar y de conducirse que, 
a la vez, indica una pertenencia y se presenta como una tarea. En 
definitiva, un ethos. 

Desde esta perspectiva, se trata de problematizar, al tiempo, la 
relación con el presente, el modo de ser histórico y la constitución 
de uno mismo como sujeto autónomo. O, lo que es lo mismo, la 
reactivación permanente de una actitud, en otras palabras, un ethos 
que se podría caracterizar como una crítica permanente de nuestro 
ser histórico, una forma de reflexión filosófica, un modo de relación 
reflexiva con el presente.

Como recuerda John Rajchman (6), desde el punto de vista de 
una comunidad crítica, no se trata, entonces, de considerar que la 
antigua cuestión ética de cómo vivir mejor se plantee en el plano 
individual o colectivo. Se trata más bien de preguntarse sobre qué 
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tipo de vida individual o colectiva somos capaces conformar en una 
época y lugar dados, y de las relaciones de esas formas de vida con 
formas de gobierno y autogobierno particulares; con el saber y con el 
saber sobre nosotros y  uno mismo. Así, cada forma de poder genera 
sus propias formas de resistencia: la resistencia a la gobernabil idad 
no adopta la forma de una oposición absoluta; formula la cuestión 
del gobierno no en términos de cómo no ser gobernados sino en la de 
cómo no ser gobernados de esta manera, según estos principios, y en 
vista de tales objetivos y a través de tales procedimientos.

El intento de discutir o de desafiar las formas a través de las 
cuales se ejerce el “arte de gobernar” señala la moderna noción de 
crítica que es caracterizada como “el arte de no ser gobernados de 
esta manera”. Contra la pretensión de la autoridad de hacer su verdad 
como la fuente última para el sujeto, choca una resistencia que toma 
la forma de una puesta en cuestión del poder de la autoridad para 
definir la verdad para el sujeto.

De ese modo, mientras la gobernabilidad somete a los individuos 
a un poder que presenta pretensiones de verdad, la crítica es el 
movimiento mediante el cual el sujeto se da a sí mismo el derecho a 
interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder, y de interrogar 
al poder acerca de su discurso de verdad. La crítica se define mejor 
como el “arte de la no-servidumbre voluntaria”.

Frecuentemente los hombres tomamos decisiones sobre lo que 
debemos hacer o dejar de hacer; lo que debemos omitir o propiciar. 
A su vez, tales decisiones solo son posibles, en sentido estricto, si 
se ha podido deliberar previamente sobre el alcance y los límites 
de un conjunto de elementos, frecuentemente en tensión, tales 
como: valoraciones, juicios, principios, exigencias de racionalidad, 
pretensiones de validez, deseos e intereses individuales, exigencias 
universales, necesidades colectivas, entre otros.

Reconstruir las posibles articulaciones, contradicciones, 
oposiciones y complementariedades entre estas nociones es una de 
las tareas fundamentales de la ética filosófica. Captar la incidencia 
práctica de todas las elaboraciones de este saber experto, contribuye 
a esclarecer el espacio de discusión y delimitación de problemas 
inherentes a la bioética en tanto ética aplicada.

Por otra parte, la delimitación de los problemas bioéticos que se 
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puedan plantear permite: mejorar las habilidades de razonamiento y 
adquirir herramientas conceptuales que pueden ser aplicadas para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas; desarrollar criterios 
de evaluación social; integrar el conflicto y la pluralidad; aprender 
a defender los puntos de vista personales y respetar los ajenos; y 
mostrar los problemas que desde los diferentes dominios –social, 
político, económico, biológico- se entrecruzan, se complementan, se 
excluyen o se eliminan, a fin de describir y explicar qué podemos 
conocer, qué podemos hacer y quiénes somos.

Todos los temas abordados deberían contribuir a la formación de 
un pensamiento crítico que sea capaz de formular que el problema 
bioético se trate de modo alternativo, o sea, bajo una forma que admita 
más de una respuesta o solución, a fin de explorar la diversidad de las 
respuestas posibles. La deliberación es factible porque el saber con 
qué se cuenta es conjetural, no exacto.

Comprender el alcance de las cuestiones precedentes puede 
ayudar a superar tres obstáculos muy comunes:

- la suficiencia de una certeza prejuiciosa;
- la ignorancia o desconocimiento de lo que sea un problema moral;
- la resistencia a tomar en consideración el punto de vista del otro.

Y lograr, además, la capacidad de cuestionar con fundamento una 
pseudo-evidencia o un prejuicio valorativo. Prácticas todas estas de 
intercambio de conocimientos y cooperación en la problematización 
de contenidos que alejan del dogmatismo y contribuyen a la formación 
del ejercicio de la libertad, esto es, al ejercicio de la ciudadanía (7).

Referencias

1. Dworkin R. Liberalismo, Constitución y Democracia. Buenos Aires: La 
Isla de la Luna; 2004.

2. García P. Las nuevas formas de ciudadanía en las sociedades 
latinoamericanas contemporáneas. Amérique Latine Histoire et Mémoire. 
Les Cahiers ALHIM. 2012; 24.

3. Kymlicka W. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós; 1996.
4. Brett R. Etnicidad y Ciudadanía. Guatemala: PNUD Guatemala, 

Cuaderno de Desarrollo Humano; 2009.
5. Rodríguez GD. Acerca de la relación entre formación ciudadana y 



20

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):10-20

bioética: Una propuesta de la reflexión a la acción. En: Memorias del III 
Congreso Internacional de la red Bioética Unesco para América Latina 
y el Caribe. IV Encuentro de Programas de Educación en Bioética de la 
Red Bioética Unesco. Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
del Bosque; 2010, Colombia, p. 635.

6. Rajchman JL. Foucault y la cuestión de la ética. México: Epeele; 
2001. p.115.

7. Donda MCS. Módulo de Introducción a la Bioética Aplicada. II Curso de 
Introducción a la Bioética Clínica y Social. Montevideo: UNESCO; 2007.

Recebido em: 20/06/2013 Aprovado em: 21/09/2013



21

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):21-33

Formação e assistência: um diálogo necessário a propósito da 
tanatologia
Training and assistance: a necessary dialogue on the subject 
of Thanatology

Thereza Salomé D´Espíndula
Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brasil
therezapsi@gmail.com

Sérgio Barbosa Rodrigues
PUCPR, Curitiba, Paraná, Brasil
sergiobaro@gmail.com

José Eduardo de Siqueira
PUCPR, Curitiba, Paraná, Brasil
eduardo.jose@pucpr.br

Resumo: Profissionais responsáveis por ministrarem aulas referentes ao tema 
tanatologia elaboraram este artigo. Ao falar de tanatologia para alunos, sur-
ge a oportunidade para a reflexão crítica, a qual remete à bioética e a uma 
melhor formação profissional, culminando posteriormente em uma melhor 
assistência à saúde. Nesses momentos há também a oportunidade de discutir 
e mesmo de relatar as próprias inquietações, com o objetivo de desmitificar 
questões referentes à morte, aos processos de morrer, aos lutos e as perdas, 
trazendo tais processos (novamente) para uma situação de naturalidade den-
tro do ciclo vital do ser humano. Visando atingir tal objetivo, diferentes meto-
dologias costumam ser usadas e é preciso uma especial atenção a situações 
emocionais que se deflagram, bem como ansiedades em diversos graus gera-
dos entre os participantes. Um acolhimento se faz necessário e tem-se perce-
bido claramente a necessidade de aulas com duração inferior ao tempo que se 
dispõe para as mesmas, para que haja espaço e tempo de acolhimento.

Palavras-chave: bioética, tanatologia, morte, luto, perdas, vulnerabilidade.

Abstract: This article was written by teachers of school subjects related to 
thanatology, as a product of their experiences. When speaking of thanatolo-
gy to students, an opportunity for critical reflection –related to bioethics, to 
a better training and to a better health care- always arises. Students discuss 
and even report their own anxieties, demythologizing ideas of: death, the 
process of dying, grief and loss, bringing such processes (again) to the na-
tural situation where they belong in the human life cycle. Different methods 
are commonly used for this sake, and a special attention to emotional situa-
tions that might emerge is necessary to deal with the different degrees of 
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anxiety generated among participants. Support and the necessity of having 
some time during the class to process the emotions have been identified as 
important conditions to be assured.

Keywords: bioethics, thanatology, death, grief, loss, vulnerability.

Introdução

A construção do presente artigo surgiu da troca de informações e 
experiências ocorrida entre três profissionais –das áreas de teologia, 
psicologia e medicina- responsáveis por ministrarem aulas e/ou pa-
lestras sobre o tema tanatologia, mais precisamente, sobre o fato de 
enfocarem o tema morte de uma forma geral e, subjacente a ele, os 
processos de morrer, os lutos e as perdas.

Tais temas, apesar de presentes no dia-a-dia de todos, não são 
costumeiramente enfocados na cultura ocidental, a qual, pelo contrá-
rio, normalmente prima por mantê-los longe dos olhos e dos ouvidos 
de todos, a não ser quando isso se torna inteiramente inevitável. É 
preciso pensar em profissionais de saúde com uma formação adequa-
da e que possam ter tido a chance de debater sobre a morte –e não 
apenas sobre a vida a ser mantida- ao longo de sua formação, contri-
buindo para uma reflexão crítica.

Falar em reflexão crítica, em autonomia e em desigualdades re-
mete à bioética. No presente caso, reflexões bioéticas que contribui-
rão para uma melhor formação profissional e, por conseguinte, numa 
melhor assistência á saúde. Ao abordar o tema morte e seus correlatos 
com graduandos e demais interessados de diversas áreas, principal-
mente da área de saúde, oferecendo-lhes a oportunidade de discu-
tir e mesmo de relatar as próprias inquietações, tem-se em mãos um 
instrumento valioso, capaz de mobilizar conteúdos internos e refletir, 
quiçá culminando em maior compreensão acerca do sofrimento e da 
dor do outro, nas ocasiões em que isso fizer parte do dia a dia do pro-
fissional. Assim, falar em morte traz uma vivência diferenciada, a qual 
será aqui exposta.

Da interdição da morte

Um mal-estar generalizado percorre hoje qualquer ambiente onde 
alguém noticia uma morte; fala-se em voz baixa, evita-se disseminar 
a noticia entre as crianças e normalmente usam-se metáforas, a fim 
de escapar da abordagem objetiva da morte. Muitas pessoas se assus-
tam, outras tantas choram e outras ainda se negam a crer no ocorrido, 
manifestando assim essa incredulidade de diversas formas.
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Mas nem sempre o homem ocidental conviveu com a morte dessa 
maneira; até meados do século XVIII a morte fazia parte natural do 
ciclo da vida, tal qual o nascimento. Morrer era visto com extrema 
naturalidade, sem suscitar reações, fossem de espanto ou de terror. A 
morte era, com frequência, esperada no leito e cercada de familiares 
e amigos. Havia tempo para a expressão dos últimos desejos e das 
últimas recomendações, além das despedidas gerais ou específicas.

Com o advento da Revolução Industrial e de outros fatores que 
impulsionaram o progresso tecnocientífico, o conhecimento do ho-
mem sobre si mesmo e seu próprio corpo ganhou dimensões nunca 
dantes imaginadas. Descobriu-se o funcionamento do corpo humano; 
dissecaram-se cadáveres para neles encontrar a doença cuja ação e 
mecanismos de contágio foram sendo mapeados. A partir dessa e de 
muitas outras atitudes, percebe-se hoje um espetacular aumento na 
expectativa de vida.

Os hospitais, antes apenas com a função de abrigar os desvalidos, 
assumem a função de tratamento e cura das doenças, contando com 
equipes formadas por diversos profissionais da área de saúde, capa-
zes de ver e tratar do paciente sob diversos aspectos. É para o interior 
do hospital que seguem agora os doentes; é para os centros cirúrgicos 
e as UTIs que estes são transportados a fim de serem tratados de seus 
males mais extremos e serem mantidos com vida.

Com a entrada do doente no hospital, é a equipe hospitalar que 
se incumbe de exercer os cuidados necessários sobre ele. A família 
é mantida aparte desse processo, para não interferir nas manobras 
da equipe ou na circulação desta pelo ambiente. Do lado de fora 
do quarto, enfermaria ou UTI, a família aguarda apenas notícias 
que, quando transmitidas, freqüentemente o são de forma rápida, 
imprecisa e impessoal.

Como ambiente responsável pela manutenção da vida, o hospital 
não ajuda os pacientes a morrer; pelo contrário, faz dessa uma data 
indefinidamente adiada, banindo a morte para fora do ciclo vital como 
se dele não fosse parte indissociável. O desenvolvimento das biotec-
nociências permite o encarar a morte como se ela não mais existisse, 
tratando da manutenção da vida sem comumente tratar da forma con-
veniente o ser humano que nela habita. A equipe de profissionais, 
detentora de infinitos saberes, não está pronta a ceder a um término 
evidente. Em contundente observação, Bernard Lown (1), professor 
de cardiologia de Harvard, assim se manifesta:

As escolas de medicina e o estágio nos hospitais os prepa-
ram [estudantes] para tornarem-se oficiais-maiores da ciên-
cia e gerentes de biotecnologias complexas [...] Os médicos 
aprendem pouquíssimo a lidar com os enfermos terminais [...] 
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A realidade mais fundamental é que houve uma revolução 
biotecnológica que possibilita o prolongamento interminável 
do morrer (p.75) (1).

Ariès (2), em seu estudo da história de como o homem lida com a 
morte, denominou a este período de “Morte Interdita”. Conforme ele, 
“A morte, esta companheira familiar, desapareceu da linguagem; seu 
nome tornou-se interdito. No lugar das palavras e dos signos que nos-
sos ancestrais haviam multiplicado, difundiu-se uma angustia difusa 
e anônima” (p.273). Dessa forma, o interdito que hoje se abate sobre 
a morte é uma característica estrutural da civilização contemporânea. 
O desaparecimento da morte do discurso e dos meios familiares de 
comunicação pertenceram, como a prioridade do bem-estar e do con-
sumo, ao modelo das sociedades industriais (2).

Ariès diz que esse “interdito de morte ocorre repentinamente, após 
um longo período de vários séculos em que a morte era um espetáculo 
público do qual ninguém pensaria em esquivar-se e no qual acontecia 
o que se buscava” (p.89) (2).

A morte vai tomando então uma característica mais longínqua e 
inominável, como se cada pessoa não tivesse que se deparar com ela. O 
homem moderno sabe-se mortal, mas, subjetivamente, se julga imortal, 
pois não é possível a ninguém reportar sua própria morte, mas apenas 
a morte do outro. Hoje se tem a intenção de proibir-se o que antes era 
exigido, de manter-se oculta a morte até mesmo das crianças e a repug-
nância em admitir abertamente a morte –de si e do outro- o isolamento 
imposto ao moribundo, derivado de tal repugnância e a ausência de 
comunicação daí resultante levam, em suma, a uma falsa esperança de 
uma vida eterna, como se assim fosse possível.

Acrescente-se a isso o fato de que, com os progressos da biotec-
nologia, quando se percebe uma doença grave ou mortal, cada vez 
menos se tem a certeza de que ela irá levar à morte; as chances de 
escapar dela aumentaram e age-se como se a medicina tivesse a res-
posta para tudo (2). “É preciso que a doença tenha a fama de ser in-
curável para que deixe transparecer a morte” (p.239) (2). Então, ou se 
prolonga a vida em condições às vezes indignas, ou reconhece-se, por 
raras vezes, o direito de interromper esse prolongamento.

O século que ora se apresenta trouxe um quadro de distorções 
complexo, no qual aparece uma necessidade de felicidade, um dever 
de contribuir para uma felicidade coletiva, mesmo quando em estado 
de depressão, pois mostrar tristeza é pecar contra a felicidade que tem 
que estar presente a todo custo. O luto, tendo em vista sua morbidez, 
deve ser então um estado abreviado e apagado e não mais um tempo 
necessário para sofrer e para proceder a um aprendizado sobre como 
lidar com a perda. Assim vivemos o interdito atual, onde há que se 
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buscar a felicidade e acompanhar a o ritmo veloz com que tudo acon-
tece.

Na verdade, embora aparente o contrário, essa avidez por uma fe-
licidade utópica no momento final de um ente querido não significa 
uma indiferença em relação aos mortos ou mesmo à morte. Nas antigas 
formas de se lidar com a morte havia uma rápida resignação, enquanto 
que, na atualidade, o sofrer às escondidas tende a agravar o sofrimento 
advindo dessa perda. “Perguntamo-nos então [...] se uma grande parte 
da patologia social de hoje não teria sua origem na expulsão da morte 
da vida quotidiana, com a interdição do luto e do direito de chorar os 
mortos” (p.262) (2). Ousar falar de morte, admiti-la nas relações sociais, 
já não é como antigamente permanecer no cotidiano: é provocar uma 
situação excepcional, exorbitante e sempre dramática. “[...] Hoje, basta 
apenas anunciá-la para provocar uma tensão emocional incompatível 
com a regularidade da vida cotidiana” (p.241-2) (2).

Desnecessário lembrar, ainda, que no ambiente hospitalar, não há 
mais como ocorrer à cerimônia da morte presidida pelo moribundo e 
assistida por seus parentes e amigos. Somente algumas das formali-
dades são mantidas e estas devem ocorrer o mais discreta e rapida-
mente possível, evitando arroubos de emoção. À necessidade do luto, 
se sobrepõe hoje a interdição. “Não convém mais anunciar seu próprio 
sofrimento e nem mesmo demonstrar o estar sentindo” (p.251) (2).

Quanto à dor pela partida do ente querido,

Uma dor demasiado visível não inspira pena, mas repugnância; 
é um sinal de perturbação mental ou de má-educação, é mórbida. 
“[Mesmo] dentro do circulo familiar ainda se hesita em desabafar, 
com medo de se impressionar as crianças. Só se tem o direito de cho-
rar quando ninguém vê ou escuta: o luto, solitário e envergonhado é 
o único recurso” (p.87) (2).

Discutindo sobre a morte

Apesar das condições explicitadas, a tanatologia é assunto de 
grande interesse de alguns profissionais e, com o objetivo de trazer à 
tona temas que perpassam a vida de todos, os três profissionais que 
redigiram esse artigo optaram por falarem e discutirem com seus alu-
nos sobre ele, utilizando-se, para tal, de diferentes metodologias.

Dentro da área de teologia, nas disciplinas de teologia e bioética, 
o tema aparece aos alunos de graduação e de cursos técnicos, de di-
versas áreas de formação, independente da vontade ou do interesse 
destes; já no que tange aos casos de palestras e cursos de tanato-
logia, a população-alvo se diversifica, contando na sua maioria com 
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graduandos e graduados, principalmente os da área de saúde, bem 
como voluntários que exercem atividades em instituições hospitala-
res. Nestes últimos, matriculam-se ou comparecem apenas aqueles 
que já possuem prévio interesse no tema ou que, ao menos, apresen-
tam-se curiosos sobre ele. Todavia, independente dessa diferença, até 
agora as reações encontradas têm sido bastante parecidas por parte 
dos ouvintes, com características claramente positivas de aceitação e 
interesse, gerando opiniões, questões e debates.

Dentre os objetivos de se abordarem tais temas, está o de desmi-
tificar questões referentes à morte, aos processos de morrer, aos lutos 
e às perdas, trazendo tais processos (novamente) para uma situação 
de naturalidade dentro do ciclo vital do ser humano. Como objetivos 
específicos, nem todos presentes em todos os momentos, tem-se um 
enorme elenco de temas:

- Mostrar as questões humanas com relação à morte;
- Apresentar e discutir os conceitos de luto;
- Elucidar fatores que permeiam o luto; 
- Expor as diversas fases da historia da morte; 
- Mostrar a dimensão da tanatologia nas instituições de saúde, envol-
vendo as ópticas do paciente; da equipe e do hospital;
- Situar os (futuros) profissionais de saúde na interface com a tanato-
logia;
- Expor as diversas formas de dor (física, psíquica, moral e espiritual) 
e dor total;
- Expor as diversas formas de sofrimento;
- Discutir sobre a terminalidade da vida em doenças incuráveis;
- Discutir sobre as formas de morte assistida;
- Conceituar, expor e exemplificar formas de trabalho acerca dos lutos 
coletivos.
- Discorrer sobre como o medo da morte se apresenta, clarificando 
situações e emoções;
- Discorrer sobre a morte social e a mistanásia;
- Enfocar questões relativas a cuidados paliativos; doação de órgãos; 
clonagem; reprodução humana e outras;
- Explicitar o papel da espiritualidade no processo da morte e do mor-
rer;
- Posicionar o profissional de saúde sobre o impacto da morte para a 
realização de suas funções cotidianas;
- Oferecer um espaço comunitário para refletir, discutir as próprias 
vivências de lutos e perdas, facilitando, desse modo, o lidar com as 
perdas que vêm do outro.
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Vale a pena lembrar, ainda, que é preciso compreender a complexi-
dade da realidade, entender que as situações são únicas, tanto quanto 
são únicos os seres humanos que as vivenciam. É preciso reconhecer a 
complexidade da realidade e, ao mesmo tempo, perceber onde estão as 
semelhanças, que sentimentos se repetem em todos, que medos, preo-
cupações e tristezas podem ser entendidas como coletivas. 

O sentido que a sociedade ocidental atribui à morte é insatisfató-
rio, embora a maioria das religiões prometa alguma espécie de paz 
e/ou de futuro reencontro; o progresso científico e tecnológico nem 
sempre traz de volta a saúde ou a qualidade de vida, muito embora al-
gumas vezes a prolongue indefinidamente. Ao falar desse tema, deve 
ser objeto de atenção qual o sentido de prolongar a vida à custa de 
prolongada agonia e insuportável sofrimento pessoal e familiar.

A fim de atingir tantos objetivos, diferentes metodologias costumam 
ser usadas, desde aulas expositivas a vivências, passando por explora-
ções de imagens, utilização de músicas, troca de experiências entre 
os participantes, debates sobre filmes e documentários, discussões de 
textos, colagens, bem como elaboração execução de dinâmicas.

No decorrer do tempo dedicado a essa temática, é preciso estar atento 
a situações que possam suscitar tristeza intensa ou outras manifestações 
emocionais que excedam em tempo ou intensidade ao esperado. Não 
pode haver evidentemente a intenção de uma atuação psicoterapêutica, 
mas é primordial que haja um acolhimento breve e a recomendação de 
busca de ajuda especializada, caso se perceba como necessária. Idêntica 
é a opinião de Kovács que, em trabalho similar, conta:

Procuro manter o enquadre pedagógico, por se tratar de ati-
vidade acadêmica. Mesmo abrindo espaço para introspecção, 
reflexão pessoal e contato com os próprios sentimentos, em 
hipótese alguma transforma-se o espaço pedagógico em psi-
coterapêutico. [...] Misturar os dois enquadres é muito com-
plicado (p.75) (3).

Alguns aspectos precisam ainda ser levados em conta: falar sobre 
um tema tão pouco explorado pode gerar ansiedade, angústia e ou-
tros sentimentos nos partícipes. Para que haja espaço e tempo para 
ouvir o que têm a dizer pelo menos parte dos presentes, é preciso cal-
cular o conteúdo referente a uma aula com duração sempre inferior 
ao tempo disponível para a mesma. A acolhida inicial é parte do falar 
do tema: não foi ainda possível lidar com um tema como esse exclu-
sivamente expondo-o, sem estar receptivo as reverberações por ele 
geradas. Kóvacs refere que “muitos cursos de tanatologia valorizam 
os dados objetivos e científicos, não abrindo espaço para lidar com os 
sentimentos despertados pelos fatos e não desenvolvem a empatia e a 
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capacidade de escuta” (p.69) (3). Sobretudo quando se está lidando 
com graduandos e graduados na área de saúde, efetuar essa escuta 
pode ser da maior importância para seus aspectos pessoais na sua 
compreensão pessoal e atuação profissional.

A bioética propicia essa compreensão, tendo em vista seu caráter 
multiprofissional, a partir do qual cada novo movimento das biociên-
cias precisa ser acompanhado por uma reflexão em outras áreas do co-
nhecimento, “[...] Cada conquista inusitada precisa ser acompanhada 
de uma reflexão sobre suas consequências para a sociedade. Cada novo 
procedimento precisa ser seguido de orientações que possam garantir 
a continuidade e o aprimoramento do processo de cuidar” (p.279) (4).

O uso e exploração de imagens, bem como o debate baseado em fil-
mes e documentários trazem em si a oportunidade de trabalhar o con-
teúdo subjetivo dos envolvidos. Em diversas ocasiões, imagens desper-
tam no público ouvinte opiniões e debates, nem por sombra imaginadas 
pelo ministrante ao escolhê-las; outras vezes, imagens escolhidas como 
disparadoras de acalorados debates acabam por ter poucas manifesta-
ções. Cada grupo é único, assim como cada ocasião; dessa forma, o uso 
de imagens tem sido constante e as imagens, embora variem em núme-
ro, aparecem ao longo de todas as explanações, ora solitárias apenas no 
intuito de ilustrar algum ponto da exposição, ora em grupos, com uma 
clara intenção de provocar e chamar a atenção do público.

Por seu turno, os filmes e vídeos variam de acordo com o conteúdo 
a ser ministrado: em palestras de curta duração, o filme tem que ter 
claras as situações de luto; em cursos mais longos, os filmes podem 
mostrar formas de lutos menos comuns ou mais subjetivas, tendo em 
vista que o público terá maiores chances de percebê-los. O mesmo 
ocorre com as músicas.

As vivências dificilmente são usadas quando cursos de curta du-
ração, exceto quando se prestam a trabalhos muito específicos como, 
por exemplo, trabalhar o luto de funcionários de uma empresa ou alu-
nos de uma instituição que perderam algum companheiro de traba-
lho. À exceção de casos como estes, as vivências parecem se prestar 
melhor para utilização em cursos de longa duração, onde os alunos já 
fizeram algum vínculo entre si e se sentem mais à vontade para efe-
tuarem-na. O resultado é, da mesma forma, mais profícuo.

Quando da confecção de colagens por um grupo recém-apresen-
tado, esta pode facilitar o vínculo, mas há que se ter um cuidado na 
escolha da tarefa a fim de não expor por demais os partícipes. Em um 
grupo já mais entrosado, a tarefa pode ser explorada de forma mais 
aprofundada, suscitando no grupo novos pontos para seu autoconhe-
cimento e mesmo para aprofundar o vínculo grupal.

A aula expositiva dispensa comentários maiores, pois deve se 
adequar em tempo e espaço ao que se pretende expor. Em cursos com 
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duração maior, há a possibilidade de se contar um pouco de como a 
morte foi sendo internalizada ao longo da história, a fim de contex-
tualizar os participantes e fazê-los perceber que a interdição da morte 
é fruto do tempo atual, que nem sempre se deu desse modo; e que, 
portanto, se pode tê-la novamente como parte natural da vida se as-
sim for do desejo de todos. Conceituar morte, luto e perdas também é 
de suma importância ou corre-se o risco de uma compreensão diversa 
sobre um mesmo conceito, bem como a utilização de termos que po-
dem não estar claros para todos.

Explanação, escuta e acolhimento

Ao ser apresentada a disciplina que será ministrada aos alunos, ao 
ser citada a intenção de trabalhar o tema morte e morrer, as reações 
são sempre das mais variadas; é possível encontrar alunos e ouvintes 
que entendem a proposta e a acolhem de maneira satisfatória como 
também encontrar pessoas que não conseguem compreender a neces-
sidade de tal estudo e discussão. Outros ainda permanecem um tanto 
desconfiados, aguardando como será a forma de exposição do assunto.

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos reconhe-
ce no seu preâmbulo que “a saúde não depende apenas dos progressos 
da investigação cientifica e tecnológica, mas também dos fatores psicos-
sociais e culturais” (p.4) e acrescenta, em seu artigo 23 que “Os estudos 
devem esforçar-se por fomentar a educação e a formação em matéria de 
bioética a todos os níveis e estimular os programas de informação e de 
difusão dos conhecimentos relativos à bioética” (p.11) (5).

Mesmo parecendo óbvia a ligação desse tema aos alunos de cur-
sos da área de saúde, é claramente perceptível que muitos estudantes 
ainda “não estão preparados para discutir dilemas morais que lhes 
exija uma reflexão acerca dos valores éticos” (p.742) (6), pois essa re-
lação não se encontra na prática; e qualquer juízo ético que não seja 
possível realizar na prática cotidiana, pode apresentar graves proble-
mas. A função primeira dos juízos éticos é fundamentalmente a orien-
tação das práticas. São raros os cursos que apresentam de maneira 
sistemática em seu currículo uma disciplina que aborde e aprofunde 
esse tema, mesmo quando é possível perceber claramente o impacto 
negativo da falta dessa discussão na prática do profissional da saúde. 

Repetidamente, acaba por se perceber uma “fragilidade na forma-
ção para lidar com conteúdos atitudinais, os quais não são abordados 
explicitamente pelo curso” (p.239) (7).

Um estudo realizado em cinco escolas de medicina do Estado 
de São Paulo (8) mostra de maneira incontestável como estamos dis-
tantes de oferecer aos estudantes conteúdos relacionados à termina-
lidade da vida. Os alunos apontaram alguns temas que não foram 
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passíveis de estudo no período de graduação: cuidados à pacientes 
portadores de doenças terminais (83%); como dar más notícias (63%); 
tratamento adequado da dor em pacientes oncológicos (26%).

Ao engajar-se no trabalho de trazer à tona o tema da morte, é fa-
cultado aos indivíduos a perspectiva de dialogar e construir saberes 
conjuntamente. Não raro, relatos em sala de aula deixam clara a difi-
culdade desses profissionais com relação à perda de pacientes, alguns 
chegando a questionar o seu papel enquanto profissional da área, se 
perguntando como lhe foi possível “perder” um paciente. Da mesma 
forma, é comum profissionais da saúde bloquearem seus sentimentos 
no contato com o paciente, na tentativa de não se envolverem afetiva-
mente. Essas situações contribuem negativamente para os processos 
de humanização, os quais são extremamente necessários e deveriam 
estar sempre presentes onde quer que a saúde seja o foco de trabalho. 
Através de uma bioética de intervenção, vê-se clara a necessidade de 
“conduzir a educação para a emancipação do estudante, capacitá-lo 
a pensar por si mesmo e tornar-se um agente moral, reduzindo sua 
vulnerabilidade” (p.239) (7).

Como a morte é parte integrante da história de todos, é muito co-
mum que durante as aulas em que é discutido esse assunto, alguém 
relate a perda de algum ente querido ou a iminência desta. Esse fato 
demonstra a dificuldade e também a importância de discussão desse 
assunto, pois mesmo colegas de turma – profissionais igualmente em 
formação – perante essas situações limítrofes como a morte, muitas 
das vezes não conseguem desenvolver uma maneira de abordar e 
acolher os próprios colegas.

Dessa maneira, mesmo um caminho bem traçado para a aula ou 
palestra passa por alterações para que se possa ouvir o aluno, pois 
para essa angústia deve haver escuta e acolhimento, para que ele 
possa se posicionar de maneira mais equilibrada frente à discussão. 
Tratar de um assunto como a morte pode se transformar em situação 
de extrema complexidade e nem sempre com resultados positivos no 
primeiro momento.

Da necessidade de uma disciplina específica

Ao longo da formação e atuação, o profissional de saúde se preo-
cupa com a ética de suas atividades. Tão nova como novos o são a 
maioria dos procedimentos biotecnológicos da área, a bioética “nasce 
da perplexidade frente à novidade e da percepção de que problemas 
atuais trazem novos e estonteantes desafios” (p.278) (4). A reflexão 
ética, portanto, se faz mais que necessária.
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Embora haja interessados em tanatologia por toda parte, nem todos 
se encontram na academia e nem todas as instituições de ensino su-
perior abrem espaço para este tipo de conhecimento. Paulatinamente, 
vem sendo possível perceber o quão ínfimo é o espaço para falar de 
morte, talvez pelas razões de interdição, expostas no início desse arti-
go, talvez pela dificuldade de lidar com os fatores de universalidade, 
inevitabilidade e irreversibilidade concernentes à morte.

Tem-se conhecimento de disciplinas ministradas em cursos de 
graduação, diretamente ligadas à morte em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Londrina e outras cidades. Curitiba, felizmente, conta com ministran-
tes interessados na área, que acabam por montar cursos de curta ou 
média duração sobre ela e/ou que em suas disciplinas abram algum 
espaço para falar do assunto. Há a esperança de que isso possa, com 
o tempo, vir a se tornar parte da grade curricular, ao menos nos cursos 
da área de saúde. Afinal, como pensar num futuro médico, enfermei-
ro ou psicólogo, além de outros profissionais, que não tenha tido um 
contato com a morte, os processos de morrer, os lutos e as perdas em 
seu local de formação?

Faz-se imperioso, portanto, introduzir temas de bioética na grade 
curricular dos cursos da área da saúde e meditar com muita atenção so-
bre a recomendação de Andre Hellegers, diretor do Instituto Kennedy 
de Bioética, ao considerar que os problemas a serem enfrentados pelos 
profissionais de saúde no alvorecer do século XXI seriam fundamental-
mente de natureza ética e muito menos de ordem técnica (9).

Considerações finais

A humanização do atendimento em saúde, pautada em políticas 
governamentais e em inferências alarmantes de um passado não 
muito distante, valoriza a dimensão humana e subjetiva, presente em 
todo ato de assistência à saúde. Fugir desse assunto durante a forma-
ção do profissional da saúde é um equívoco que vem a ser percebido 
posteriormente, no cotidiano do profissional. Os cursos da área da 
saúde precisam promover de maneira urgente uma discussão sobre o 
papel e a importância da tanatologia em seus currículos, sob o risco 
de formarem-se profissionais com grande vulnerabilidade, para uma 
área que, reconhecidamente, trabalha com as vulnerabilidades.

Naturalmente todo profissional deve ser habilitado para trabalhar 
em sua área de formação. No entanto, o profissional que aborde o 
tema da tanatologia e suas intrincadas relações deve contar com ca-
racterísticas como sensibilidade, prontidão para uma escuta e bom 
senso, pois raramente tal assunto vem a ser tratado apenas de ma-
neira teórica. Muito da história pessoal costuma aflorar nessas dis-
cussões e, com isso, acaba por impor dificuldades na objetividade da 
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discussão. Em contrapartida, as experiências pessoais enriquecem a 
todos, desmitificando a morte as perdas e aproximando mais as pes-
soas que experienciaram tais situações.

Ao ser preparada uma aula ou palestra sobre tanatologia, é im-
prescindível reservar um tempo para ouvir as pessoas e suas histó-
rias, pois esses são momentos de desabafo e reflexão, que costumam 
ser de grande importância para a proposta de discutir o assunto, 
bem como, para aqueles que ouvem, se darem conta de que este não 
é um tema que lhes passe ao largo. Falar de morte e perdas é falar 
de vida em sua totalidade.

A formação e a intervenção bioética vêm ao encontro dessa neces-
sidade, contribuindo para a minimização da vulnerabilidade de todos 
os envolvidos, bem como propiciando um processo de formação de 
indivíduos autônomos, altruístas e capazes de exercer sua cidadania.
Para que seja possível o diálogo, a argumentação, a ponderação, o de-
bate e a deliberação, é imprescindível a abordagem de assuntos como 
esses, mesmo acompanhados de um desconforto inicial, propiciando 
uma troca de experiências, no qual todos ouçam e todos sejam ouvi-
dos, ponderando acerca de argumentos apresentados tanto quanto de 
angústias trazidas à tona.

Todos os autores contribuíram igualmente para a elaboração do ar-
tigo. Documento baseado integralmente em resumo apresentado no 
Encontro de Bioética do Paraná, Curitiba, 2011.
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Resumo: O estudo foi desenvolvido por meio de entrevistas semi-estrutura-
das com cinco mulheres transexuais, residentes no Brasil, que passaram pelo 
Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde. Esse documento ob-
jetiva dar visibilidade ao Processo Transexualizador enquanto política pública 
inclusiva voltada para um segmento historicamente excluído dos benefícios 
estatais, bem como para cada indivíduo que vivencia a transexualidade em 
sua dimensão física e psicossocial. Pretende argumentar, sob o ponto de vista 
da bioética, as persistentes situações de risco a que é submetido este grupo 
populacional, além de mostrar a pertinência da discussão sobre direitos hu-
manos e sexuais para além dos padrões morais vigentes. Os autores susten-
tam que o reconhecimento da diversidade sexual e de gênero é fundamental 
para o alcance da autonomia com justiça social.
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Palavras-chave: Transexualidade, discriminação, autonomia, universalidade, 
bioética.

Abstract: The study was developed by interviewing five transsexual women 
residing in Brazil, who went through the Transsexualization Process provided 
by the Brazilian Unified Health System. This paper intends to provide visibi-
lity to the Process as an inclusive public policy aimed at segments that have 
been historically excluded from state-sponsored benefits, as well as to each 
individual that experiences transsexuality. From a bioethical perspective, the 
paper also seeks to discuss the persistent situations of risk to which this group 
is submitted, while exposing the pertinence of discussing human and sexual 
rights beyond moral standards. The authors understand that the acknowled-
gement of the sexual and gender diversity is essential for achieving autonomy 
with social justice.

Keywords: Transsexuality, discrimination, autonomy, universal access, 
bioethics.

Introdução

Os avanços alcançados na consolidação dos princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) proporcionaram o desenvolvimento de 
políticas inclusivas para grupos em condições de vulnerabilidade 
e desigualdades sociais, fortalecendo o conceito de igualdade de 
direitos com garantia da diversidade de cultura e de identidades.

A orientação sexual e a identidade de gênero são fatores 
determinantes e condicionantes para a saúde das pessoas. Esse 
contexto diz respeito não somente às práticas sexuais e sociais 
específicas, mas também à exposição de determinada população a 
agravos decorrentes de estigmas, de processos discriminatórios e de 
exclusão que violam os direitos humanos –dentre os quais estão o 
direito à saúde, à dignidade, à não discriminação, à autonomia e 
ao livre desenvolvimento das personalidades e das identidades (1)-.

Em uma lógica inclusiva, o Ministério da Saúde formalizou seu 
compromisso com os princípios da Reforma Sanitária brasileira, 
criando, em 2004, o Comitê Técnico (CT) para a saúde da população 
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgêneros (GLBT) (2).

A principal atribuição deste CT foi a sistematização da proposta 
da Política Nacional da Saúde da População GLTB com incorporação 
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de subsídios técnicos e políticos dos movimentos sociais e de 
profissionais da área da pesquisa científica. Esta incorporação 
garantiu a imersão da diversidade em um cenário político mais 
amplo, viabilizando princípios fundamentais de autonomia e 
dignidade humana e a participação da comunidade em espaços de 
idealização, implementação e monitoramento de políticas públicas 
em saúde (2).

Neste sentido, o Ministério da Saúde instituiu e regulamentou 
no âmbito do SUS o Processo Transexualizador por meio de dois 
importantes documentos: as Portarias GM/MS 1.707 –revogada 
pela 2.803 de 2013 (3)-, e 457 de 2008 (4). Estas medidas definiram 
o caráter das políticas inclusivas no seio da sociedade brasileira, 
dando visibilidade a um segmento historicamente marginalizado 
aos benefícios estatais, especialmente, aqueles relacionados ao 
setor saúde.

A Portaria 457 de 2008 definiu as normas para que unidades 
hospitalares pudessem dar assistência diagnóstica e terapêutica 
especializada e realizar um atendimento humanizado, livre de 
preconceito e centrado na pessoa. Definiu também o atendimento 
para “tratamento hormonal pré-operatório” e “acompanhamento 
terapêutico no processo transexualizador”, com linha de cuidados 
integrais que perpassam todas as ações envolvidas. A idade mínima 
preconizada foi de 21 anos, e máxima, de 75 (4).

A Portaria 2.803 de 2013 redefine e amplia o Processo 
Transexualizador no SUS, considerando os recentes avanços 
tecnológicos em torno da cirurgia de readequação sexual, bem como 
normativos, amparados no desenvolvimento dos territórios quanto à 
regionalização da saúde e à implementação das Redes de Atenção. 
Em observância à Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, e ao Relatório da Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), 
foram redefinidas estratégias e diretrizes para Atenção Básica e 
Especializada, em suas modalidades ambulatorial e hospitalar, com 
detalhamento dos procedimentos disponíveis na rede de saúde (3).

No início de sua implementação, as portarias suscitaram 
fortes críticas, por um lado, relacionadas ao financiamento de 
procedimentos tão específicos em um contexto de precarização do 
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sistema de saúde em áreas básicas, e, por outro, relativas à garantia 
de acesso e visibilidade a um segmento estigmatizado pela sociedade 
e marginal para as políticas governamentais. Deveria o SUS atender 
demandas de uma população específica? Como garantir os direitos 
de cidadania de grupos populacionais historicamente excluídos dos 
benefícios estatais?

Para além do preconceito e da discriminação que enfrentam 
aqueles que fogem ao padrão hegemônico –que habita muito mais o 
imaginário da sociedade branca, patriarcal, heterossexual e ocidental 
do que a realidade cotidiana-, há uma realidade introspectiva capaz 
de gerar dispositivos para que a vida se torne viável e possível. 
No entanto, que tipo de limitações são impostas às pessoas nesta 
condição? Quais oportunidades lhes são negadas? O que significa 
viver constantemente sob a “aura” do preconceito, sob o “signo” da 
discriminação, do não pertencimento, do isolamento, da exclusão e da 
violência? O que significa, para um determinado grupo ou indivíduo, 
a solução de um conflito interno com características externas que 
interferem no seu sentido de pessoa, enquanto identidade sexual e de 
gênero, enquanto corpo e psique, na sua representação de indivíduo 
na coletividade? O que causa o “transtorno”: sentir-se pertencer ao 
sexo oposto de seu nascimento ou o processo de discriminação e 
pressão permanentes para a reversão de seu estado interior, com 
sujeição e adequação aos padrões sociais e morais hegemônicos?

A discriminação de gênero, raça ou orientação sexual são problemas 
persistentes para a bioética que, como ética aplicada à vida, se preocupa 
com o respeito ao pluralismo, à tolerância e à responsabilidade 
individual e pública (5). Desta forma, a presente pesquisa tem dois 
objetivos centrais. O primeiro deles, analisar, à luz da bioética, a 
opinião de pessoas que vivenciaram o Processo Transexualizador do 
sexo masculino para o feminino no SUS, e o impacto em suas vidas. 
E o segundo, estudar sua institucionalização no SUS, considerando 
os princípios fundamentais que o norteiam: integralidade, equidade, 
universalidade e preservação da autonomia dos sujeitos.
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Um fenômeno trans em um mundo hetero

A transexualidade se caracteriza pelo sentimento intenso de 
não pertencimento ao sexo anatômico, sem bases orgânicas como 
o hermafroditismo (6), e pela não correspondência entre o sexo 
biológico do indivíduo e a sua identidade de gênero (7,8). É diferente 
da homossexualidade por não somente envolver uma orientação 
sexual dirigida para o mesmo sexo, mas também uma insatisfação 
com o próprio sexo; do travestismo, por não somente envolver 
o desejo por vestir-se e comportar-se como pertencente ao sexo 
oposto, mas a sensação de possuir uma corporeidade equivocada; e 
da intersexualidade, por não envolver a possessão de características 
sexuais de ambos os sexos, como os hermafroditas (9).

O conceito de transexualidade utilizado nas áreas da sexologia, 
psiquiatria e psicanálise considera que esta é uma doença ou 
psicose (10), devido à incoerência entre sexo biológico e gênero. O 
Manual de Diagnóstico e Estatísticas da Associação Americana de 
Psiquiatria considera essa condição um transtorno de identidade 
de gênero (9). Percebe-se então que o paradigma sexual dominante 
está pautado pela heteronormatividade, ou naturalização da 
concepção dicotômica homem versus mulher (11), que se converte 
em um sistema regulador –e também excludente e discriminador- da 
sexualidade e da subjetividade (10).

No Brasil, o diagnóstico de transexualidade se baseia na 
Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 1.955 de 2010, 
que revogou a Resolução CFM 1.652 de 2002. A resolução vigente 
não produziu grandes alterações no texto, mas considera o Parecer 
CFM 20 de 2010, que resultou de Consulta do Ministério Público 
do Distrito Federal (MPDFT/Pró-Vida), envolvendo diferentes 
representações da sociedade, inclusive movimentos sociais e 
profissionais da saúde. O documento questiona procedimentos 
cirúrgicos reconhecidos e realizados amplamente, considerados de 
caráter experimental, quando se trata do segmento transexual (12). 
Mantém-se, portanto, a recomendação internacional que estabelece 
os seguintes critérios para o diagnóstico: a) desconforto com o 
sexo anatômico natural; b) desejo expresso de eliminar os genitais, 
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perder as características primárias e secundárias do próprio sexo 
e ganhar as do sexo oposto; c) permanência desses distúrbios de 
forma contínua e consistente por, no mínimo, dois anos; d) ausência 
de outros transtornos mentais (9).

Essa resolução também regula o acesso no Brasil às transformações 
corporais tendo como pressuposto: afastar causas orgânicas ou 
anomalias biológicas e outros tipos de transtornos mentais, razão pela 
qual está condicionada a um diagnóstico psiquiátrico (13); constatar a 
condição de intenso sofrimento de seu portador; confirmar a natureza 
irreversível da doença; e, por fim, diferenciar a pessoa transexual, dos 
travestis, homossexuais e intersexuais, pois somente o “verdadeiro 
transexual” terá indicação médica para o acesso às transformações 
corporais para mudança do sexo biológico (9).

Porém, a resolução não é isenta de controvérsias, uma vez que apesar 
de ter possibilitado a inserção deste assunto na rede pública de saúde, 
o fato de condicionar o procedimento à autorização psiquiátrica tem 
feito que condições de extrema vulnerabilidade e intenso sofrimento 
tenham sido ignoradas (6,13,14). Discute-se também que não existe 
um processo específico de construção das identidades de gênero nos 
transexuais e, desta forma, não se deve esperar de transexuais um 
comportamento fixo, rígido, adequado às normas de feminilidade 
ou de masculinidade (15). A experiência transexual, neste sentido, 
comportaria várias formas singulares de subjetivação (14).

A transexualidade no contexto legal

A Lei 8.080 de 1990 estabelece que o SUS tenha como princípios 
básicos a universalidade, a integralidade e a equidade no acesso, 
e assim, consolida uma importante conquista democrática da 
sociedade civil brasileira, não justificando qualquer exclusão de 
usuários transexuais das políticas públicas de saúde (16).

A supracitada Portaria 2.803 de 2013 autoriza os procedimentos 
para readequação sexual do fenótipo masculino para feminino e 
feminino para masculino: estabelecendo padronização dos critérios; 
ampliando o acesso aos transexuais masculinos; e avançando 
com diretrizes de atenção e cuidado não restritos à cirurgia de 
transgenitalização, equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
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garantia de integralidade desde a porta de entrada na Atenção Básica, 
e respeito às diferenças e à dignidade humana (3).

Desde sua institucionalização, o processo transexualizador tem 
avançado quanto à ampliação da rede de serviços, com cinco hospitais 
(Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife), e serviços 
ambulatoriais (São Paulo, Uberlândia, Curitiba, João Pessoa e Belém) 
habilitados pelo Ministério da Saúde destinados ao atendimento 
de travestis e transexuais para a cirurgia de transgenitalização. No 
entanto, desafios e limites tecno-científicos quanto à neofaloplastia, 
cirurgia fundamental de redesignação do sexo feminino para o 
masculino, ainda são presentes (3).

Se, por um lado, “a norma brasileira estabelece padrões éticos 
para a condução do processo de atenção à saúde, com ênfase na 
garantia da autonomia e no enfrentamento dos agravos decorrentes de 
processo discriminatórios” (p.44-5), o que demonstra o caráter contra-
hegemônico do SUS, por outro lado normatiza a sexualidade e o gênero, 
estabelecendo novas demarcações de exclusão. Isto se evidencia na 
restrição de procedimentos para homens transexuais –que vivenciam a 
transexualidade do sexo feminino para o masculino (17)-.

Da mesma forma, é importante e estratégico considerar a 
necessidade de uma educação profissional que contemple a 
diversidade em todos os seus aspectos, para suprir os serviços de 
saúde com profissionais capacitados para lidar com o segmento 
na perspectiva da humanização e integralidade, e na educação 
permanente dos profissionais em exercício no SUS, tanto na atenção 
básica como na especializada.

O direito à saúde dos transexuais passa pelo direito à autonomia 
na tomada de decisão sobre os procedimentos necessários para uma 
melhor e maior qualidade de vida, pelo direito ao livre desenvolvimento 
da personalidade, à não discriminação, bem como à liberdade e à 
singularidade (10).

Na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é garantido o 
“atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, 
restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, 
orientação sexual, identidade de gênero” (artigo 4, parágrafo único) 
(18). Resguarda, também, a identificação pelo nome social protegendo 
o indivíduo de tratamento desrespeitoso ou preconceituoso, nos 
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centros de serviços especializados ou quaisquer outros da rede 
pública de saúde (17).

Método

A coleta de dados do trabalho ocorreu por meio da aplicação 
de entrevistas semi-estruturadas a cinco mulheres transexuais, 
submetidas à cirurgia de transgenitalização por meio de 
neovulvoplastia, através do Processo Transexualizador, no âmbito do 
SUS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Brasília por meio do parecer número 092 de 2009.

A escolha da amostra foi feita oportunamente na medida em que as 
entrevistadas foram sendo indicadas por pessoas ligadas ao movimento 
de transexuais de Goiânia e pelas próprias entrevistadas. Do total de 
cinco entrevistas, duas foram feitas em Brasília/DF, duas em Goiânia/
GO e uma em Planaltina/GO, nos meses de outubro e novembro de 
2009. Cada mulher escolheu a data, hora e local da entrevista.

O roteiro que norteou as entrevistas buscou informações sobre 
dados gerais (idade, residência atual/cidade e escolaridade) e sobre o 
processo, especificamente, por meio de 14 questões, assim distribuídas:

1. A partir de quando você começou a notar que o seu corpo não era 
compatível com sua forma de agir e de pensar?
2. Você se sentia discriminada por parte de sua família ou pessoas 
com as quais convivia?
3. Há quanto tempo realizou a cirurgia? Em que cidade?
4. Você teve apoio para realizar a cirurgia? De quem?
5. Você gostaria de relatar em poucas palavras como foi seu processo 
de decisão para fazer a cirurgia?
6. Você teve atendimento médico, psicológico e de outras 
especialidades no pré e pós-cirúrgico imediato? Quais? Foi pelo 
SUS? Como foi o atendimento?
7. Você teve ou tem alguma dificuldade para alterar sua documentação 
após a cirurgia?
8. O resultado da cirurgia atendeu às suas expectativas?
9. Para a manutenção das características do corpo transexualizado 
faz-se necessário o uso sistemático de hormônios, além de cirurgias 
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complementares. Você em algum momento se sentiu desmotivada 
diante destes procedimentos?
10. Você pretende se casar, adotar uma criança e/ou formar uma 
família?
11. Após a cirurgia você sofreu alguma discriminação? De que tipo?
12. Como você se sente tendo que mudar seus hábitos dos mais 
simples aos mais complexos?
13. No plano da felicidade e da satisfação pessoal como você se vê 
antes e depois da cirurgia?
14. Qual foi a mudança mais importante que você sentiu após a 
transexualização no seu cotidiano?

A palavra é um símbolo da comunicação por excelência, o que torna 
a entrevista instrumento privilegiado para a coleta de informações em 
pesquisas qualitativas. Nesse sentido, a entrevista semi-estruturada (19), 
em especial, é considerada uma das melhores técnicas, pois valoriza a 
presença do investigador e oferece as perspectivas possíveis para que 
o entrevistado alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 
enriquecendo a pesquisa (20).

De acordo com a literatura (21-23), as entrevistas também servem 
para estudos que busquem respostas sobre o desdobramento de questões 
relacionadas com práticas que abordem políticas locais e nacionais de 
saúde, como é o caso da presente pesquisa, que busca avaliar como se dá 
a atenção ao processo transexualizador dentro do SUS.

Os dados encontrados foram analisados segundo o método de análise 
proposto por Minayo, com base nos seguintes critérios:

a) Necessidade de ultrapassar a incerteza –o que se percebe na 
mensagem, estará lá realmente?, a leitura será válida e generalizável-?
b) Enriquecimento da leitura –como ultrapassar o olhar imediato 
e espontâneo e já fecundo em si, para atingir a compreensão de 
significações, descobertas de conteúdos e estruturas latentes-?
c) Integração das descobertas que devem ir além da aparência, num 
quadro da totalidade social no qual as mensagens se inserem (19).
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Resultados

Foram entrevistadas cinco mulheres transexualizadas com 
idades entre 30 e 49 anos, que são aqui identificadas com as letras 
A, B, C, D e E. A entrevistada A tem 43 anos e reside em Goiânia/
GO; a B tem 49 anos e reside em Brasília/DF; a C tem 43 anos e 
reside em Planaltina/GO; a D tem 30 anos e reside em Goiânia/GO; 
e a E tem 47 anos e reside em Brasília/DF. Quanto à naturalidade, 
três são de Goiás, uma da Paraíba, e outra de Sergipe.

Apenas uma (A) chegou a cursar mestrado. As outras trabalham 
em salões de beleza. Todas nasceram em família de baixa renda, 
algumas tendo trabalhado no campo. Revelaram que, já na primeira 
infância, começaram a perceber algo diferente, que não eram iguais 
aos outros meninos, pois se identificavam comumente com meninas.

Diante disso surgiram conflitos devido ao fato de seu órgão 
sexual não corresponder com a percepção sobre si. Com a chegada 
da puberdade os conflitos aumentavam, pois, se para umas não 
havia integração entre sexo biológico e sexo de pertencimento, para 
outras, fatos determinantes para a confirmação do feminino (como a 
menstruação) não aconteciam. O órgão genital masculino era motivo 
de vergonha e de desprezo, com exceção de C, que nunca sentiu 
repulsa por seu órgão genital, apesar de sempre se sentir menina: 
“Eu tenho que ser aquela menina e não esse menino que vocês veem”.

A entrevistada A tentou o suicídio duas vezes diante da 
convicção de que “jamais teria o corpo da irmã”. Revelou que a 
ereção a incomodava e que se recusava a cortar os cabelos, pois 
estes lhe davam uma aparência feminina com a qual se identificava. 
Informou, ainda, ter planejado por várias vezes mutilar o pênis.

No plano familiar, todas se disseram aceitas e compreendidas 
pela mãe, a qual tem uma presença de forte caráter emocional. 
Percebeu-se, também, alteridade e compreensão por parte das 
entrevistadas quanto às dificuldades encontradas pela família que 
abriga uma pessoa transexual.

Quanto aos processos de discriminação, estes aconteceram de 
forma sistemática e intermitente, seja dentro da família, seja no contexto 
micro (vizinhança, escola) e macro-social. Na família, a discriminação 
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vinha mais comumente de pessoas do sexo masculino, embora A e B 
não tenham se sentido discriminadas: “Não fui discriminada. O que 
houve foi desinformação. Se a minha família tivesse sido orientada no 
começo, nossa vida teria sido mais fácil... teríamos evitado as dores, 
os sofrimentos”, relata B. Para algumas entrevistadas, o pai nunca 
permitiu agressões de familiares e de terceiros.

A entrevistada D registrou repreensão sistemática e violência 
física por parte da mãe que tentava podar as atitudes femininas do 
filho. A entrevistada E relatou que a mãe a alertou ainda criança 
sobre as dificuldades, discriminações e processos de exclusão aos 
quais ela seria submetida: “as pessoas iriam fazer festas e não iriam 
me convidar porque teriam nojo de mim”.

O convívio social foi carregado de estigmas que se apresentaram 
na forma de agressões na escola, por parte dos colegas, como insultos 
(“sapatão”, “veado”), chacotas e até mesmo estupro (ocorrido aos 
oito anos de idade). “Delicados”, “molinhos”, eram termos utilizados 
sutilmente para camuflar a discriminação.

O local de trabalho era palco de fortes discriminações. Houve um 
caso em que a entrevistada C, ainda jovem, foi demitida de seu emprego 
com a divulgação, em seu trabalho, de fotos em que estava vestida de 
mulher. Outro, em que a transexual B, após revelar sua condição, foi 
aposentada como inapta após 25 anos de serviço militar. Uma delas 
relatou ter recorrido à prostituição como meio de sobrevivência.

A entrevistada A, que tinha o desejo de cursar Medicina 
Veterinária, foi aconselhada pelo irmão a não ingressar em tal 
curso por ter predominância masculina. Assim, ela optou por 
fazer Psicologia. Entretanto, deparou-se com a discriminação das 
colegas mulheres que chegaram a elaborar uma carta para que ela 
não continuasse o curso, alegando que teria que se curar antes de 
tratar os outros. Em resposta à discriminação vivenciada, A relatou: 
“Nunca quis reagir com violência às discriminações”.

Relatam não saber ao certo o que eram, e, embora tenham 
conhecido o ‘universo gay’, logo perceberam seu estado de não 
pertencimento à homossexualidade masculina. Vivenciando o 
universo gay, perceberam que tinham necessidades e desejos 
totalmente diferentes. Segundo A: “Até quase 20 anos eu não sabia 
o que era... não era gay, não era veado, não era travesti”.



45

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):34-53

A maioria das entrevistadas teve dificuldades para realizar a 
cirurgia mesmo após confirmação do diagnóstico de transexualidade 
e ter passado dois anos sendo acompanhadas no programa para 
realização da mesma. Do conhecimento da existência da cirurgia 
até sua realização, A esperou 12 anos; B, entre 7 e 8 anos; C, 3 anos; 
D, 2 anos –após procedimentos ambulatoriais-; e E, 6 anos. Em 
algumas situações, a equipe médica necessária para a realização do 
procedimento cirúrgico não estava completa.

Após a institucionalização do Processo Transexualizador no 
SUS, em 2008, houve uma melhora e agilidade na realização das 
cirurgias de transgenitalização. Segundo A, “uma portaria muda 
um crime”, pois muitas transexuais são levadas à criminalidade pela 
necessidade financeira, além de se submeterem à prostituição e 
serem vítimas do tráfico de mulheres para o exterior.

Todas as entrevistadas realizaram a cirurgia entre os anos de 
2003 e 2009 no Hospital das Clínicas de Goiânia, no estado de 
Goiás e foram assistidas por uma equipe médica composta por: 
endocrinologista, psicólogo, urologista, ginecologista, cirurgião 
plástico e psiquiatra.

Todas elas tiveram apoio da família e dos amigos para a realização 
da cirurgia, fator muito importante devido ao que esta representava 
para elas. Frases como as ditas por A: “Ou eu faço a cirurgia ou 
enlouqueço”, ou “Se eu não operar prefiro morrer”, revelam o estado 
emocional em que estavam as entrevistadas antes da cirurgia. Após 
a realização da cirurgia, elas manifestaram a satisfação e alegria 
da nova condição. Para B “renasci para a vida; após a cirurgia meu 
corpo se integrou ao meu eu”.

Todas tiveram acompanhamento de uma equipe médica no pré-
operatório, exigido no programa, por um período mínimo de dois 
anos. E no pós-operatório, elas continuaram sendo acompanhas pelos 
especialistas, de acordo com as necessidades. Todo o tratamento foi 
financiado pelo SUS. A maior parte das transexualizadas (A, C e D) 
já havia procurado e recebido atendimento médico satisfatório pelo 
SUS. No entanto, C revelou que: “eu só acho ruim a carência de 
profissionais como ginecologista e endocrinologista aqui em Brasília, 
porque eles não sabem o que fazer com a gente, quase sempre temos 
que nos deslocar para Goiânia para sermos atendidas”.
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Em relação à alteração da documentação após a cirurgia, o 
processo durou de quatro meses a dois anos. Algumas (A e E) tiveram 
facilidade na mudança da documentação, enquanto outras (B e C) 
demoraram a receber seus novos documentos. Elas falaram a respeito 
da satisfação em ter o nome coerente com suas personalidades. 
A entrevistada A afirmou: “Agora não preciso mais provar para 
ninguém que sou mulher, porque está escrito no documento - sexo 
feminino; hoje as portas se abrem para mim”. D até o momento da 
entrevista não havia solicitado alteração da documentação devido à 
recente realização da cirurgia.

A respeito do resultado da cirurgia, foi comum o relato da 
necessidade da realização de cirurgias reparadoras –para os casos 
de funcionalidade insatisfatória da vagina, pouca sensibilidade na 
vulva e no clitóris, e estenose da uretra-, todas realizadas pelo SUS. 
Sobre o atendimento às expectativas, as respostas foram diversas. 
D revela: “Estou muito satisfeita com a cirurgia porque me livrei de 
algo que não me pertencia... me sentia desconfortável na hora do 
banho”. Já para C: “Não estou satisfeita, esperava mais. Não pensei 
que fosse dar tantas complicações. Como teve um início, espero que 
tenha um fim”.

A hormonioterapia é iniciada antes da cirurgia e tem continuidade 
por toda a vida. Todas disseram que esta necessidade não foi em 
nenhum momento motivo para desânimo, uma vez que todas elas 
já utilizavam hormônios sem prescrição médica antes de entrar 
no programa. Uma delas, inclusive, relatou que apesar de ter tido 
problema com os hormônios, não desistiu de tomá-los com medo de 
não realizar a cirurgia.

Apenas uma das entrevistadas (C) possui relação estável (casada) 
e mora com o companheiro há alguns anos. A entrevistada E tem 
relações frequentes com mais de um parceiro e pretende ter relação 
estável (casar). As demais não estão se relacionando com ninguém 
no momento e se dizem muito mais seletivas após a cirurgia, e sem 
desejo de casar: “Curto tanta a minha vagina que não tenho prática 
sexual com qualquer um”, diz A.

Quanto a ter filhos, três delas (A, B e E) pretendem adotar 
uma criança tão logo tenham emprego fixo e condição financeira 
suficiente; B afirma que “é uma necessidade de dar amor e ser 
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amada”. As outras duas entrevistadas (C e D) não pretendem ter 
filhos, pois a vida profissional está à frente deste desejo.

Mesmo após a cirurgia, as cinco entrevistadas ainda sofrem 
algum tipo de discriminação expressos por risinhos, brincadeirinhas e 
comentários como “olha o travesti” ou “olha o gay operado”. Além disso, 
até para mudar a documentação há o constrangimento em relação ao 
nome. Uma delas (C) diz: ”O preconceito sempre vai existir”.

Elas se descreveram como depressivas, tristes, angustiadas 
e incompletas antes da cirurgia, mas todas falam da felicidade 
e plenitude conquistada com a cirurgia e expressam frases de 
satisfação, como diz A: “A minha vagina já estava lá há muitos 
anos, só os outros não sabiam. Adoro a minha vagina”. Outra (E) 
diz emocionada: “Antes eu nem sei como vivia, hoje vivo feliz”. 
Demonstraram ainda maior satisfação quando conseguiram alterar 
a documentação. Porém, B e C afirmaram que seus problemas 
não terminaram: “Eu me sinto muito feliz com a cirurgia e com 
as mudanças na documentação, mas mesmo diante de tantas 
conquistas, acho que ainda não é a solução para tudo, pois ainda há 
muitos conflitos a serem resolvidos”, diz B. 

Todas as entrevistadas tiveram mudanças significativas nas suas 
vidas com a cirurgia e a mudança na documentação. Para B, “Foi 
como nascer de novo”. “Uma simples cirurgia tira você do estado de 
doença; você passa a ter autorização social”, nas palavras de A. Para 
D, “A cirurgia foi um presente em todos os sentidos: na minha vida, na 
integração com minha família, o respeito de todos. Agora eu sempre 
vou almoçar na casa da minha mãe, nosso relacionamento melhorou 
muito”. A entrevistada C coloca: “Minha maior felicidade foi quando 
fui ao clube, coloquei um biquíni e fiquei no meio das pessoas”. No 
entanto, elas afirmam que não foram elas que mudaram –mas os 
outros, em relação a elas-, que continuam sendo elas mesmas com 
mais felicidade e satisfação. 

Com relação à postura e ao comportamento durante as entrevistas, 
a reação foi variável.  “A” esteve tranquila durante toda a entrevista. 
Falou por quatro horas, evidenciando satisfação de participar da 
pesquisa. A entrevistada “C” mostrou ter muito domínio e clareza a 
respeito da situação da transexualidade no Brasil. Apesar de calma e 
tranquila, diante dos problemas que enfrentou se emocionou várias 
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vezes. Com voz tranquila, evidenciou equilíbrio diante de sua vida 
e sua história.

“E” foi espontânea e não teve receio em contar sua história e 
sua intimidade. “B” se apresentou, a princípio, tensa, mas depois 
tranquila para prosseguir com a entrevista. Sobre muitos assuntos ela 
permaneceu reservada. A entrevistada D, embora tímida, contribuiu 
muito, pois achou este estudo importante para o movimento transexual.

Discussão

As situações de sofrimento e dor referentes a não aceitação do 
sexo de nascimento expõem essas pessoas a condições de risco e 
estados de morte, como no caso da entrevistada A, que revela duas 
tentativas de suicídio. Situações como transtornos emocionais e abuso 
sexual foram citadas. A discriminação muitas vezes se apresenta de 
forma persistente e intermitente, entre aqueles que fogem ao padrão 
normativo branco, patriarcal e heterossexual. No entanto, sempre é 
possível criar elementos que tornam a vida possível.

É difícil avaliar o significado de viver em estado de alerta 
constante, protegendo-se ou escondendo sua verdadeira natureza. 
Os resultados da pesquisa destacam as consequências desses 
processos internalizados para a subjetividade e para a vida social 
das pessoas envolvidas.

Um questionamento necessário e decorrente desta situação é 
relativo à responsabilidade do Estado na atenção e garantia dos 
direitos de cidadania de grupos populacionais específicos, no caso os 
transexuais, ou melhor, de pessoas que vivenciam a transexualidade. 
A justiça social é um bem imprescindível que o Estado deve suprir e 
garantir para que todas as pessoas, indistintamente, tenham acesso 
aos benefícios de forma equânime, e o processo transexualizador 
sinaliza nesse sentido.

O enfrentamento da complexidade do tema possibilita o 
desenvolvimento de ações afirmativas e intersetoriais diante dos 
“determinantes e condicionantes sociais da saúde de pessoas e 
coletividades que, vivendo em estado de suscetibilidade, já não 
são apenas vulneráveis, mas, sim, vulneradas” (p.89) (24). Sob 
esta ótica, as situações de vulnerabilidade se associam à cirurgia 
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de transgenitalização visto que o diagnóstico de Transtorno de 
Identidade de Gênero como requisito para realização da cirurgia ao 
mesmo tempo que facilita o acesso a recursos médicos e tecnológicos, 
é instrumento de patologização, associado a estigmas de doença, 
anormalidade ou disfunção (25). O longo caminho percorrido até a 
cirurgia será bem menos penoso com a identidade jurídica de acordo 
com o sexo de pertencimento.

Ademais, apesar das conquistas desde 2008 com a neovulvoplastia 
realizada pelo SUS, até as recentes readequações normativas que 
ampliam o acesso à transformação do fenótipo feminino para o 
masculino, é necessário avançar no sentido da universalidade, 
prescindindo do caráter experimental para intervenções cirúrgicas 
reconhecidas como a mastectomia, histerectomia e caracteres 
sexuais secundários.

A bioética tem muito a contribuir no processo complexo de 
discussão, aprimoramento e consolidação da cidadania, de forma 
politizada e com o objetivo de diminuir as disparidades sociais (26), 
unindo, através do diálogo, os estranhos morais numa sociedade 
plural, observando a “tensão fundamental entre alcançar o bem das 
pessoas e respeitá-las como agentes responsáveis e livres” (p.35) (27). 

Segundo Garrafa (28), “a visão coletiva é indispensável para o 
enfrentamento das tremendas injustiças sociais relacionadas com a 
exclusão” (p.4). Neste sentido, a bioética deve atuar positivamente, 
afirmativamente, empenhada com aplicação da ética nas 
situações da vida cotidiana, requerendo abordagens pluralistas e 
transdisciplinares do meio em que vivemos.

A Bioética de Intervenção, desenvolvida por Garrafa e Porto (29), 
busca a aplicação da ética à responsabilidade pública do Estado para 
com os cidadãos e para com movimentos sociais. Numa crítica profunda 
ao principialismo, alerta para o perigo da maximização da autonomia 
em detrimento dos interesses coletivos, e traz outros referenciais 
na busca da formulação de normas que incluam temas referentes à 
equidade no atendimento sanitário e na universalidade do acesso.

Sob esta ótica, a visibilidade que o segmento transexual vem 
tendo nos últimos anos, na atenção às suas demandas, é fundamental 
para a superação das situações persistentes vivenciadas com relação 
à exclusão social, no vislumbre do acesso à saúde com integralidade 
e universalidade.
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Por outro lado, a transexualização é também terreno de aplicação 
e observação para a outra face temática da bioética –a bioética das 
situações emergentes-, pois se inscreve como campo de intervenção 
tecnológica inovadora de alta complexidade e com trânsito multi e 
transdisciplinar, sendo tema relevante para a sociedade contemporânea.

Segundo Jonas (30), o estado democrático tem um papel e um 
dever frente aos cidadãos. O Princípio Responsabilidade, por ele 
defendido, coloca no Estado a obrigação de criar políticas públicas 
de impacto social, o que implica um poder público centrado na 
pessoa, no coletivo, abrangente e humanizado. Então, garantir 
direitos de cidadania para segmentos excluídos –como o das pessoas 
transexuais-, é um dever do poder público, na perspectiva de 
compreender e respeitar as diferenças, buscando atingir a igualdade 
como finalística dos processos de equidade (28).

Cortina (31) ressalta que, no exercício da cidadania, há diferentes 
formas de pertencimento, e que a cidadania ativa exige reflexões teóricas 
e realizações práticas para o alcance da autonomia e da igualdade. 
Neste sentido, ser um cidadão ativo e participativo é ser “seu próprio 
senhor”, pois a percepção de si nos dirige à percepção do “outro”, 
trazendo alteridade para a diversidade das relações interpessoais.

A inclusão e o acesso da diversidade de sujeitos aos benefícios 
sociais demandam uma reflexão ativa e consistente de toda a sociedade, 
em especial dos movimentos sociais. O movimento de transexuais em 
sua luta específica traz benefícios políticos para toda a sociedade, na 
ratificação dos direitos civis e políticos, econômicos e culturais.

Citando Cortina “A conquista da autonomia através da realização 
da igualdade é uma das grandes tarefas para o século XXI. (...) 
Seguir realizando a igualdade das distintas dimensões da cidadania 
é um programa que deve ser desenvolvido e que é, a todas as luzes, 
radicalmente transformador da realidade social” (p.341) (31).

Conclusões

De acordo com as entrevistas, as pessoas que vivenciaram o 
processo transexualizador no SUS demonstraram estar mais felizes, 
pois o meio social reconhece a sua condição feminina, o que lhes 
trouxe maior qualidade de vida. A institucionalização desse processo 
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como política pública é um marco para a democracia participativa, 
visto que é resultado da luta pela igualdade de direitos e que dá 
visibilidade a um processo histórico de exclusão social. Deste ponto 
de vista, ganha não só o movimento transexual, mas toda a população, 
no caminho da liberdade e da autonomia com justiça social.

No entanto, impasses e desafios se apresentam na garantia 
do direito à saúde, da autonomia e da liberdade, para além da 
integralidade. No cotidiano dos serviços, as garantias legais nem 
sempre são traduzidas em acesso real, seja por despreparo ou 
ausência de profissionais capazes de lidar com a diversidade dentro 
de uma proposta inclusiva, seja por falta de estrutura organizacional 
para a prestação do serviço. Apesar dos últimos avanços na atenção 
ambulatorial e hospitalar para a realização dos procedimentos do 
Processo Transexualizador, com unidades de saúde habilitadas nas 
Regiões Centro-Oeste (Goiânia/GO), Sul (Porto Alegre/RS), Sudeste 
(Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP) e Nordeste (Recife/PE), o peso do 
financiamento da alta complexidade transita no eixo Sul-Sudeste.

De outro lado, deve-se apontar que uma vida social digna e livre de 
abusos e discriminação, contempla o enfrentamento à patologização 
da transexualidade e ao diagnóstico de transtorno de identidade 
de gênero e, possivelmente, a novas formas de discriminação, fatos 
que inviabilizam a autodeterminação de gênero, a autonomia e a 
liberdade das pessoas de vivenciarem sua condição interior de 
pertencimento ao sexo oposto. O enfrentamento da complexidade 
do tema necessita de ações afirmativas e intersetoriais com foco 
na liberdade e autonomia das pessoas, pois uma sociedade livre é 
construída por indivíduos livres.
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Resumo: O exercício da sexualidade do idoso que convive com HIV/AIDS 
exige novo direcionamento, tendo em vista as transformações sociais ocor-
ridas nas últimas décadas. Temas relacionados ao comportamento humano 
após os 60 anos de idade precisam ser debatidos à luz da bioética, levando-se 
em consideração as questões de gênero e o fenômeno da feminização na ve-
lhice. As considerações a serem apontadas mostram que ainda há dificulda-
des no enfrentamento de obstáculos sociais para o exercício da sexualidade, 
sendo agravadas quando o idoso convive com HIV/AIDS. Aspectos sociais 
relacionados aos papéis definidos pelo gênero, bem como influenciados pela 
feminização na velhice, requerem atenção da bioética na perspectiva de mu-
dar a visão que se tem acerca da sexualidade do idoso.

Palavras chave: Envelhecimento, bioética, Síndrome da Inmunodeficiência 
Adquirida, idoso.

Abstract: Sexual practice among elderly living with HIV/AIDS requires new 
directions, considering the social changes that have occurred in recent deca-
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des. Issues related to human behavior after turning 60 years of age need to be 
discussed according to bioethics, taking into account gender aspects and the 
phenomenon of elderly’s feminization. The considerations to be mentioned 
show that there are still difficulties to overcome social obstacles in the prac-
tice of elderly’s sexuality, aggravated when they live with HIV/AIDS. Social 
aspects related to positions defined by gender and age feminization require 
attention from bioethics in view of changing the vision we have about el-
derly’s sexuality.

Keywords: Aging, bioethics, Acquired Immunodeficiency Syndrome, elderly.

Introdução

Nos últimos anos o aumento da expectativa de vida do brasileiro 
tem ganhado notoriedade. O Brasil não é mais um país de jovens 
e a quantidade de idosos já representa uma parcela importante da 
população. As consequências destas alterações envolvem questões 
políticas, sociais e econômicas, que interferem na inter-relação entre 
as pessoas e o idoso, bem como na relação do idoso com o mundo.

Neste cenário, o desempenho da sexualidade do idoso tem 
sido influenciado pelo determinismo social quanto ao gênero nas 
definições de papéis, e ainda por fatos como a feminização da velhice, 
situações que têm sido negligenciadas em virtude da crença de que 
o idoso é incapaz, um ser assexuado, sem vontades, e limitado em 
suas sensações e prazeres.

Esta visão tem impedido o desenvolvimento de práticas 
comportamentais saudáveis pelos idosos e, ao mesmo tempo, 
favorecido o aumento na prevalência de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), com destaque para HIV/AIDS. Assim, ante a 
realidade do envelhecimento populacional e a escusa da sociedade 
em discutir a sexualidade do idoso, urge a necessidade de debater, 
a partir da bioética, alguns conflitos que o idoso que convive com 
HIV/AIDS enfrenta no exercício da sexualidade.

O envelhecimento humano no contexto da epidemia da AIDS

O crescimento demográfico da população idosa exerce 
importante influência sobre o desenvolvimento e funcionamento 
das sociedades, de forma que os países consideram as prováveis 
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repercussões deste acontecimento como assunto prioritário no 
âmbito da saúde pública e da economia (1,2).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a expectativa média de vida em países desenvolvidos varia 
de 79,2 anos nos Estados Unidos, a 82,7 no Japão. Na China foi de 
73,0 e no Brasil a média já atingiu 73,2 em 2010 (3).

O fenômeno do crescimento do número de indivíduos acima de 
60 anos no mundo e no Brasil, bem como os rápidos avanços da 
medicina e da tecnologia, têm favorecido as pessoas a buscarem 
manter um envelhecimento mais ativo e com melhor qualidade de 
vida, inclusive prolongando sua atividade sexual (4,5). Isso pode 
tornar os idosos uma população mais exposta aos riscos de DST, com 
destaque para o HIV/AIDS (4,6).

Nos últimos anos o processo de envelhecimento tem sido 
acompanhado por um evento negativo e inesperado, que é o 
aumento de pessoas acima de 60 anos infectadas com HIV/AIDS, 
o que tem se constituído como um dos desafios para governos, 
comunidade científica e profissionais de saúde, pois é um dos mais 
sérios problemas de saúde pública mundial (4,5,6).

Estima-se que 33,4 milhões de pessoas vivem com HIV/AIDS 
em todo o mundo. Na América Latina, o Brasil é o país com maior 
número de casos (4). Os novos números da AIDS no Brasil, enquanto 
doença manifestada atualizados até junho de 2010, contabilizam 
592.914 casos registrados desde 1980. Em relação às faixas etárias, 
observa-se que a maior proporção destes se encontra entre os 40 e 
49 anos. Nos indivíduos a partir dos 60 anos, verifica-se um aumento 
importante em ambos os sexos, que passaram de 394 casos em 1999 
para 938 em 2009, no sexo masculino; e no feminino, de 191 em 
1999 para 685 em 2009 (7).

Durante quase duas décadas a ocorrência de AIDS entre idosos 
foi um assunto ignorado. E a resistência da sociedade em admitir 
que pessoas com mais de 50 anos continuem tendo vida sexual ativa 
contribuiu para o aumento do número de infectados (4,8).
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A bioética no contexto do idoso com HIV/AIDS e o exercício de sua 
sexualidade

O enfrentamento destas questões se apresenta como um grande 
desafio da bioética, pois traz em seu bojo conflitos sociais que 
envolvem diretamente dilemas cotidianos que carecem de atenção 
por parte do poder público e da sociedade. Isto, porque as novas 
demandas que surgem com o aumento de idosos no cenário mundial 
e brasileiro alteram toda estrutura social: desde a esfera familiar até 
o mercado de trabalho, políticas públicas e atividades sociais de 
modo geral, e ainda valores e concepções de vida (9,10).

A partir de inquietações e discussões similares a esta é que a 
bioética surgiu como mediadora de conflitos e como defensora da 
diversidade como condição moral da humanidade. Seu nascimento 
foi precedido de importantes transformações ocorridas no cenário 
social, político e tecnológico entre as décadas de 1960 e 1970 (10). 

Alguns episódios da história da humanidade podem ser 
caracterizados como indutores de discussões bioéticas: as duas 
guerras mundiais e os experimentos nazistas nos campos de 
concentração; os tratados internacionais (Declaração de Helsinki 
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos); movimentos 
socioculturais ocorridos nos países ocidentais nos anos 1960 e 1970 
(emancipação feminista, movimento hippie, revolução sexual); 
divulgação do Relatório Belmont, nos Estados Unidos, em 1978 
(organizado pela Comissão Nacional para Proteção dos Seres 
Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental) (10).

Outros eventos também são lembrados como de importância 
fundamental na origem da bioética, como a luta pelos direitos dos 
pacientes nos Estados Unidos, e a publicação do livro Princípios 
da Ética Biomédica, em 1979 (11), que consolidou a força teórica 
da bioética. A obra apresenta os princípios morais que devem ser 
aplicados à biomedicina e sugere quatro deles como base de uma 
teoria bioética consistente: Autonomia, que corresponde ao respeito 
pelo direito de cada pessoa de autogovernar-se, sendo protegidas de 
qualquer forma de abuso; beneficência, que enfatiza a necessidade 
de buscar sempre o bem-estar dos enfermos; não maleficência, que 
consiste em não lesar, em primeiro lugar; e justiça, que é o princípio 



58

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):54-66

formal de equidade, no qual os iguais devem ser tratados de modo 
igual e os desiguais, de modo desigual (9,11).

Bioética do cotidiano

A questão de idosos portadores de HIV/AIDS é mais um evento 
importante e deve fazer parte das discussões bioéticas atuais, pois 
o interesse nas problemáticas da saúde pública tem sido legitimado 
pela Sociedade Brasileira de Bioética no campo acadêmico desde os 
anos 90 (12). Aliado a isso, a bioética e a saúde coletiva convergem 
epistemologicamente, levando-se em consideração a complexidade dos 
determinantes sociais, subjetivos, contextuais e ambientais da saúde. 
Este momento requer que a transdisciplinaridade, indispensável no 
modelo de atenção de vigilância à saúde, considere as ações humanas 
determinadas pela subjetividade e pelo contexto sociocultural, sabendo 
que este olhar é um desafio para a avaliação moral (13).

Assim, a infecção configura-se como um fenômeno social 
de amplas proporções, impactando princípios morais, religiosos 
e éticos, procedimentos de saúde pública e de comportamento 
privado, principalmente relativo à sexualidade, sendo esta uma das 
problemáticas mais evidentes.

A pessoa que convive com HIV/AIDS enfrenta todos os dias 
situações que a deixam em constrangimento ou conflitos difíceis de 
serem superados quando se identifica como tal.

Assim, sempre que possível, opta pela omissão, porque, em alguns 
casos, a informação é obtida através de coerção e assédio moral, 
reforçando o estigma que a doença tem trazido consigo ao longo dos 
anos e, consequentemente, afastando-a do convívio social (4,5,9,14-21).

Há muito, por preconceito e/ou falta de conhecimento, as relações 
sociais das pessoas que convivem com HIV/AIDS são comprometidas 
e limitadas em todos os seus aspectos. No imaginário social, a 
doença adquiriu, em seus primórdios, muitos estigmas, como o medo 
que algumas pessoas têm de se aproximar das pessoas infectadas, 
acreditando que sofrerão o contágio, ou a relação que as mesmas 
estabelecem com a vulnerabilidade e a pauperização (4,5,9,14-22).

Os dilemas enfrentados pelos portadores do HIV/AIDS extrapolam 
as situações da coexistência, pois adquirem um envolvimento 
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psicológico e emocional que, numa via de mão dupla, levam o 
indivíduo ao ostracismo social e ao comprometimento das relações 
sociais, representando, em última análise, a perda da identidade 
deste como ser humano único e plural, ao mesmo tempo, pertencente 
a uma sociedade e dependente da relação com o outro (9,14,15,23).

Assim, o estigma da infecção se agrava quando as pessoas que 
vivem com HIV/AIDS são idosos. Estes, em sua maioria, não possuem 
doenças infectocontagiosas, mas conforme transição epidemiológica, 
desenvolvem doenças crônico-degenerativas e enfrentam problemas 
relacionados à velhice, como isolamento, esquecimento, maus-tratos, 
abandono, perda de direitos, preconceito, dentre outros. Agora, veem-se 
ante uma nova realidade cruel, a infecção pelo HIV/AIDS (4,5,9,14-21).

Contudo, as concepções que a sociedade ainda hoje mantém acerca 
da sexualidade dos idosos permanecem como tabu que gera obstáculos 
e configuram-se como problemas a serem debatidos e refletidos à luz da 
bioética, na perspectiva de se estabelecer um novo paradigma quanto 
ao enfrentamento do avanço das DST nessa faixa etária, dentre as quais, 
sem dúvida, a infecção por HIV/AIDS se destaca, graças à implicação 
das múltiplas consequências que a seguem (9,17,18,19,21,24,25).

Portanto, diante das diversas situações enfrentadas pelos idosos, 
muitos dilemas éticos associados ao cuidado e atenção à saúde 
tornam-se patentes, como: de que forma a assistência à saúde tem 
se organizado para atender ao idoso que convive com HIV/AIDS? 
Como se dá a relação entre o profissional da saúde e o idoso? Este 
tem sido prioridade nas políticas públicas? Ele tem sido violado 
quanto ao seu direito no acesso ao tratamento medicamentoso? Por 
que os equipamentos de comunicação não dão ênfase a este público?

Entendendo que a sexualidade é uma função fisiológica que 
implica um comportamento ao qual se atribuem valores morais (21), 
a questão que emerge como dilema a partir desses pressupostos é: 
quais conflitos éticos o idoso que convive com HIV/AIDS enfrenta 
no exercício da sexualidade? Esse questionamento possui múltiplas 
facetas, mas aqui se atêm a duas: a de gênero e, mais especificamente, 
as do fenômeno da feminização na velhice.

A sexualidade possui um significado muito amplo, envolvendo 
sentimentos, carícias, palavras, entre outros. Inclui a atividade 
sexual, mas não se resume em sexo, podendo ser entendida como 
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energia, libido, caracterizada por uma capacidade de relacionar-
se com o outro, com a vida. Esta capacidade, importante para o 
significado da existência humana, tem sido condicionada a uma 
incapacidade latente vivida pelos idosos que convivem com HIV/
AIDS (9,18,19,24,25,26).

Por conseguinte, as formas como as pessoas se relacionam com 
a sua sexualidade dependem, além de outros fatores, da influência 
do meio social, da história de vida, das informações que adquiriu 
sobre a mesma, e da construção de sua identidade sexual, o que 
exerce influência na execução da própria sexualidade. Em muitos 
casos, isso tem sustentado a visão errônea da sexualidade na velhice 
pela sociedade e pelos próprios idosos, principalmente quando se 
descobre que estão infectados por um vírus de tratamento difícil e 
estigmatizante (9,14-26).

Logo, é possível perceber que vários estudos revelam padrões de 
comportamento da sexualidade exercidos por idosos e representam 
modelos antigos considerados normais, como alguns papéis 
exercidos pelos homens, a exemplo do fato de possuírem vários 
relacionamentos, em detrimento às mulheres acometidas por normas 
morais rígidas, consideradas tradicionais (17,18,19,22,24-26).

Sendo assim, o padrão de comportamento da sexualidade 
equivocado é um dos fatores que tem contribuído para o aumento da 
incidência de infecções pelo HIV/AIDS, e encontra guarida quando 
muitos homens idosos, mesmo em relacionamentos estáveis, procuram 
outros tipos de aventuras, por acreditarem que assim potencializarão 
sua virilidade. Já as mulheres idosas levadas a viver uma vida solitária 
quase sempre assumem responsabilidades sobre toda a família. Vale 
salientar que, quando viúvas, podem alcançar uma posição mais livre 
e mais pública, o que favorece a manutenção ou o incremento de 
várias relações afetivas e sexuais (17-19,22,24-26).

Nessa perspectiva, para que haja conscientização, deve-se 
considerar que não é o exercício da sexualidade dos idosos que 
os torna mais vulneráveis a contrair o vírus, mas a prática sexual 
desprotegida (15,22).

Portanto, é preciso esclarecer à população que a sexualidade 
deve ser exercida levando-se em consideração as conquistas já 
obtidas durante os anos, que trouxeram mudanças importantes na 
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literatura, nas artes, na legislação e nas ciências, sem perder de 
vista que o sexo requer precaução e racionalidade; não podendo se 
restringir ao ato em si, mas a várias experiências, que proporcionam 
um prazer incomparável à satisfação de uma necessidade fisiológica 
fundamental (9,17-19,21,24,25).

O corpo representa para as mulheres a expressão da razão de ser 
para si mesma e para o outro; portanto, a longevidade e suas marcas, 
manifestadas pelo fenótipo corporal, reflete a ideia socialmente 
estereotipada das mulheres velhas, cuja função social limita-se a cuidar 
da família, da casa, do marido, na participação da criação dos netos, 
buscando ser socialmente aceita, pois ainda são muito discriminadas 
quando buscam o exercício da sexualidade, vivenciando um tratamento 
desigual frente aos homens (17-19, 22, 24-26).

Ao contrário do que se pensa, as mulheres possuem menores 
dificuldades quanto ao desenvolvimento da vida sexual na velhice, 
pois a forma de lidar com suas relações afetivas sempre esteve 
relacionada a sensações corporais, normalmente exercitando a 
sexualidade de corpo inteiro (9,17,18).

Entretanto, o envelhecimento por si só não diminui o interesse da 
mulher por sexo, nem seu potencial de reação sexual, especialmente se 
sua saúde geral for equilibrada. Ocorrem, porém, alterações fisiológicas 
específicas neste ciclo, após a menopausa, que não aparecem 
rapidamente, nem de maneira idêntica em todas (15,17-19,22,24-26).

Estas mudanças naturais durante o envelhecimento –como 
estreitamento, diminuição da elasticidade e das secreções vaginais, 
e desgaste de suas paredes-, favorecem o risco de infecção durante 
o sexo, sendo esta uma situação que, associada à percepção de risco, 
poderá conduzir mais idosas a adquirirem o HIV/AIDS (15,22).

A tendência de crescimento do número de idosas na epidemia, 
sobretudo na subcategoria heterossexual, desde 1992, traduz-se 
na maior vulnerabilidade feminina e menor acesso aos serviços 
de saúde reprodutiva, pois não temem mais a gravidez indesejada 
e, consequentemente, não percebem a necessidade do uso de 
preservativo, que poderia prevenir a transmissão das DST; além 
disso, também é um fator importante a dificuldade em negociar o 
uso do preservativo com o parceiro (4,5,7,9,15,22).
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Pesquisas demonstram que, em mulheres que convivem com 
HIV/AIDS, as marcas no corpo e a imagem a ser cuidada com o 
surgimento dos efeitos colaterais produzidos pelos medicamentos, 
são fatores coadjuvantes do conviver com o HIV/AIDS, que podem 
fortalecer o isolamento social e outros fatores negativos associados 
ao envelhecimento (9,14,15,22,23).

Entretanto, há possibilidade de a idosa passar por um período 
de adaptação e descobertas do corpo feminino, apesar da doença, 
com necessidades sexuais possivelmente diferentes, porém não 
ausentes. Isso, porque a nudez geralmente traz vergonha, sensação 
de impotência, feiura, limitando-se a se expor apenas quando sentir-
se doente e dependente, fato que se agrava à idosa que convive com 
HIV/AIDS (9,14-21).

Quando o idoso recebe o diagnóstico de infecção pelo HIV/
AIDS, impactos negativos nas atitudes e estereótipos relativos ao 
envelhecimento são potencializados, principalmente, em virtude das 
transformações advindas do envelhecimento. As modificações em nível 
dos componentes mentais têm sido utilizadas erroneamente como 
recurso para definir papéis e posições sociais hierárquicas, ou seja, 
muitos idosos passam a se comportar de maneira passiva, manipulados 
por outrem, desconfiando de sofrer de solidão e fortalecendo o 
ostracismo social, como já referido anteriormente (17-19,22,24-26).

Assim, utilizar de generalizações que levam a crer na progressiva 
e incompetência do idoso em exercer a sexualidade, faz parte 
destes estereótipos que culminam na dificuldade em preservar as 
identidades pessoais, sobretudo aquelas relativas à sexualidade, as 
quais a sociedade atentamente discrimina, principalmente quando 
se defende a possibilidade de sexualidade ativa, mesmo convivendo 
com HIV/AIDS (9,14,15,23).

Sabe-se que a cultura brasileira repudia o interesse sexual 
de idosas, e ainda o considera, de maneira equivocada, como um 
arroubo da sexualidade, por uma juventude sexual mal vivida, 
tentando suprir a perda do tempo, estigmatizando a mulher e 
impedindo o desempenho da sua sexualidade (9,17-19,21,24,25).

Diante disso, o desempenho da sexualidade por mulheres que 
convivem com o vírus praticamente se extingue, tendo em vista o 
preconceito, a desinformação, os valores socialmente determinados, 
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e os valores religiosos, que implicam na culpa ou pecado, que, 
para elas, se apresentam como verdadeiros obstáculos, e impedem 
a retomada da sexualidade e de uma vida sem discriminação 
(9,14,15,23).

Assim, o exercício da sexualidade precisa ser melhor 
compreendido, salientando que é possível ter uma relação sexual 
e exercer esta mesma sexualidade estando idoso, e ainda assim, 
conviver com HIV/AIDS. O preconceito social ao longo da história, 
que é o mesmo dos próprios idosos, precisa ser superado. A 
transformação da compreensão de sexualidade objetiva melhorar a 
autoestima e a visão que a idosa tem de si mesma, influindo, portanto, 
na feminilidade e, indiretamente, na sexualidade, alterando o seu 
papel social (5,9,17-19,21).

Entretanto, é possível que a mulher idosa exerça a sedução e 
seja consciente da capacidade de despertar o desejo dos homens, 
além da sua capacidade sexual. Isso representa um amadurecimento 
na concepção de sexualidade, que gera consciência para atitudes 
espontâneas de desejos e vontades (18,24).

No caso de viuvez e HIV/AIDS, a discriminação social é ainda 
maior, posto que reforça o agravamento de problemas mentais que 
podem levar ao suicídio, bem como o aparecimento de doenças 
como depressão e demência, que contribuem significativamente 
para a piora da condição de saúde, inclusive contribuindo para o 
comprometimento severo da imunidade já afetada (9,14,15,22).

Entretanto, sempre há a possibilidade de recomeço, e uma das 
estratégias é o resgate da expressão da sexualidade, entendida 
como uma dimensão inerente à pessoa, presente em todos os atos de 
sua vida e determinante de um modo particular e individual de ser, 
existir, manifestar-se, comunicar-se, sentir e expressar, a qual tem a 
função de dar motivo à existência, para que estes indivíduos possam 
desempenhar atividades prazerosas a partir da sexualidade em sua 
plenitude e sem culpa, resultando, assim, na liberdade de conduzir 
suas vidas (9,17-19,21,24,25).
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Considerações finais

Diante do exposto, deve-se considerar que os conflitos enfrentados 
pelos idosos, sobretudo aqueles que convivem com HIV/AIDS, merece 
atenção diferenciada e requer melhores discussões nas políticas 
públicas de saúde, já que a situação apresentada tende a agravar-se 
num curto espaço de tempo. Assim, compreendendo a complexidade 
que envolve a infecção, estratégias de planejamento e execução em 
saúde precisam ser implantadas e implementadas, dentre elas o 
trabalho com exercício da sexualidade, pois representa um princípio 
norteador de comportamentos sociais que exige muito cuidado.

Para isso, o estudo da bioética torna-se condição sin equa non 
para garantir a sexualidade aos idosos independente da idade, 
o que possibilita exercê-la de maneira responsável, a partir de 
normas morais e éticas sugeridas pelo trabalho em saúde pública, 
principalmente na atenção às populações especiais. Portanto, 
atributos desta população definidos historicamente pela sociedade, 
como as características de gênero, e acontecimentos como a 
feminização da velhice, devem ser considerados, confrontados e 
analisados, no intuito de ajudar a compor estratégias de cuidado 
melhor elaboradas que contemplem as necessidades dos idosos que 
convivem com HIV/AIDS. Afinal, a vida não se acaba no diagnóstico, 
mas recomeça na luta que se estabelece com o vírus a cada dia.
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Resumo: Trata-se de um recorte de tese que incorpora entre seus constructos o 
corpo humano como objeto de investigação científica, e o novo foco do mercado 
da saúde no Brasil e na Argentina. Objetiva-se apresentar algumas reflexões 
sobre aspectos da manipulação do corpo humano, transmudado em objeto de 
lucro pelo mercado da saúde, no Brasil e na Argentina. Foi efetivada revisão 
bibliográfica sobre as temáticas: corpo humano, mercado da saúde, manipu-
lação, genoma humano, direito e bioética, a fim de situarmos as relações entre 
elas. Utilizou-se uma revisão de literatura acerca do objeto de estudo, usando 
fontes como: livros, revistas, periódicos, portais da internet e decisões jurispru-
denciais. Aliada a esta abordagem, agregou-se a observação e experiência da 
pesquisadora como profissional, também, da área da saúde. São inegáveis os 
avanços científicos na história da humanidade, estando ela na contemporanei-
dade mais exposta a danos pela desinformação desses progressos.

Palavras chave: Corpo humano, manipulação, mercado da saúde, genoma 
humano, bioética, direito.

Abstract: This is a part of a thesis that incorporates among its constructs 
the human body as an object of scientific research, and the new focus of the 
healthcare market in Brazil and Argentina. The objective is to present some 
reflections on aspects of the manipulation of the human body, transmuted 
into profit object at the healthcare market in Brazil and Argentina. A literature 
review on the topics: human body, health market, manipulation, human ge-
nome, law and bioethics was carried out, to situate the relationships between 
them. We used a literature review based on books, magazines, newspapers, 
internet portals and jurisprudential decisions. The observation and experien-
ce of the researcher as a healthcare professional were also used. The scientific 
advances in the history of humanity are undeniable, and it is more exposed 
now to damage as a result of misinformation on that progress.

Keywords: Human body, manipulation, health market, human genome, bioe-
thics, law.
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Introdução

Nuestros maestros se preguntaban si la medicina era más o menos 
ciencia, arte o religión; nosotros nos preguntamos si la medicina es 

más o menos industria, comercio o política
José Roberto Mainetti

A citação acima ilustra a necessidade de se realizar reflexões 
sobre a transformação pela qual a saúde, seja ela concebida como um 
serviço comercial, um ramo industrial ou uma política de governo, 
tem passado em decorrência do capitalismo globalizante em que o 
mundo está mergulhado. O atual estágio de aceleração científica 
provocado pelo desenvolvimento da biotecnociência e, na sua esteira, 
da biotecnologia – especialmente nos mais contemporâneos campos 
como a biônica, a biologia celular, a genômica, a biotecnologia, a 
nanotecnologia e similares aplicações emergentes da biotecnologia-, 
tem propiciado transformações do corpo humano.

As reflexões sobre a manipulação do corpo humano envolve a 
discussão de assuntos interdependentes, relativos aos princípios da 
liberdade, da autonomia, da dignidade e da indisponibilidade de 
genes, órgãos, produtos e funções, uma vez que é o fundamento de 
um espaço humano livre e democrático, que clama pelo olhar da 
ciência jurídica e da bioética no sentido de proteção desses princípios 
éticos e legais.

Nesse cenário, observa-se que a evolução nos campos da 
biomedicina e da biotecnologia, geram novas intromissões no maior 
bem da natureza humana –a vida-, impondo ideias de valor e de 
consumo do corpo humano, induzindo a uma separação entre o 
indivíduo e o seu corpo, e assim, transformando-o em uma coisa e 
aparelhando a vida humana (1).

O avanço observado nas três últimas décadas da pesquisa 
sobre temas vinculados à biomedicina e à biotecnologia desperta 
a curiosidade humana. Isto se dá não somente por seus aspectos 
teóricos, mas também pelas consequências práticas deste fenômeno. 
Evidências disto são: o crescimento contínuo do número de 
publicações científicas especializadas e de séries temáticas de livros 
editados internacionalmente; o incremento de encontros científicos; e 
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a proliferação de programas de pós-graduação e de eventos de formação 
em geral que têm como tema tópicos relacionados à biotecnologia (2). O 
foco sobre a manipulação do corpo humano tem também despertado a 
atenção quanto a seus aspectos jurídicos. Em consequência, abordagens 
hermenêuticas, de inspiração transdisciplinar, têm se desenvolvido no 
esforço de compreender e oferecer resposta às possíveis implicações 
jurídicas consequentes do avanço da biomedicina, da biotecnologia e 
da bioinformação para a humanidade.

O corpo humano, objeto de investigação da ciência médica há 
longo tempo, é agora exposto não somente à pesquisa, mas também 
às intervenções mais precisas e eficientes oferecidas por técnicas da 
biotecnologia e da bioinformática. Neste cenário, cabe evidenciar 
a dimensão ética do papel dos investigadores quanto ao uso e 
patenteamento de genomas humanos, bem como compreender os 
atuais direcionamentos jurídicos sobre a temática.

Para Pfeiffer, “na modernidade existe a união íntima da ciência à técnica 
quando se estabelece como fim do conhecimento a transformação do mundo. 
Esta concepção predominante de que a ciência e a técnica são responsáveis 
pelo progresso da humanidade, conforme o marco que vigoriza a história” 
(p.356-371) (3).

Na globalização, que o mundo experimenta mais intensamente na 
atualidade, constata-se a importância da ciência e da tecnologia no atual 
contexto da formação do conhecimento pela humanidade. A elevação dos 
patamares do nível de conhecimento científico promovido pela parceria entre 
a ciência e a tecnologia, visa a novas conquistas, experiências e trabalhos 
que se destinem ao progresso de toda a espécie humana; porém, por vezes, 
a celeridade do processo toma feições assustadoras e complexas de serem 
compreendidas. Vide-se, por exemplo, o avanço da ciência genômica, que 
tem no Projeto Genoma Humano (PGH) seu grande ícone cientifico. Em 
um curto intervalo de tempo, foi possível mapear e, em parte, decifrar e até 
interferir, no mais íntimo grau das informações genéticas do corpo humano. 
Resta saber até onde vai o limite humano.

O monitoramento do avanço da biociência e da tecnologia deve ter 
como parâmetros a salvaguarda do direito à vida e da dignidade da pessoa 
humana, pois estes são os pilares para a sobrevivência do homem, como 
tem enfatizado a história do processo de regulamentação da área tanto no 
direito nacional quanto no internacional. O PGH, entre inúmeros estudos 
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genéticos, é um dos mais complexos estudos sobre os seres humanos, 
em que já foi concluído 99,9% do mapa genético da espécie humana. 
Por meio deste, podemos prever, a partir do acesso da comunidade 
científica às informações, que a engenharia genética lançará novas 
terapias, assim como ampliará o alcance dos diagnósticos e doenças 
até então desconhecidas (4).

Certamente, os atuais patamares de conhecimento científico 
alcançados pela medicina não seriam possíveis sem a experimentação. 
Dentre esses desenvolvimentos, citamos a imunização contra a varíola, 
bem como a possibilidade de controle imunológico sobre doenças 
como a febre amarela, a tifo, a poliomielite e outras. Da mesma forma, 
muitos avanços nas técnicas diagnósticas (ressonância magnética, 
tomografia, e outros testes), e tratamentos e cuidados que atualmente 
contribuem para a saúde e o bem-estar do ser humano, são frutos 
da investigação em humanos. Cabe, no entanto, sempre se perguntar 
se toda a pesquisa, mesmo que movida por estes mesmos interesses 
gerais, justifica-se diante da necessidade de instrumentalização do 
corpo humano. Se as pesquisas não contribuírem para o usufruto 
universal, como justificar este uso do corpo humano? A ciência deve 
estar ao serviço da manutenção qualitativa da vida da humanidade 
e nunca escrava dos interesses pequenos, e por vezes aéticos, de um 
sistema capitalista, onde tudo pode para alcançar o aumento de lucros 
e a riqueza de poucos (5).

A contemporânea investigação sobre o genoma baseia-se na 
narrativa de seu valor enquanto recurso para o futuro da saúde e da 
medicina. Segundo este discurso, a pesquisa genômica traz potencial 
para realizar diagnósticos mais precisos, determinar mais facilmente 
riscos, e oferecer tratamentos mais precisos com melhor relação 
custo-benefício. Neste contexto, o potencial positivo para os países 
em desenvolvimento seria substancial.

No entanto, apesar de alguns excelentes exemplos de 
desenvolvimentos da investigação e do uso da genômica, observa-
se que em países em desenvolvimento, ainda hoje, não tem havido 
uma maior ênfase na pesquisa genética para problemas de saúde 
prevalentes, como as doenças infectocontagiosas ou a hipertensão, 
dentre outras. Em suma, todo o processo não tem se dado de forma 
a provocar o desejado impacto na qualidade de saúde da população.
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Desta maneira, a presente análise se justifica em face da necessidade 
de elucidar alguns dos aspectos que envolvem a investigação do genoma 
humano, principalmente naquilo que se refere à realidade específica dos 
países em desenvolvimento. O objetivo é apresentar algumas reflexões 
sobre aspectos da manipulação do corpo humano, transmudado em 
objeto de lucro pelo mercado da saúde, no Brasil e na Argentina.

O corpo humano: foco de domínio do mercado da saúde

Tire a mão da consciência e meta a mão na consistência
Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça

Ponha oxigênio e gás carbônico no ar da consciência
E comida na barriga dela

Ponha olhos nas lágrimas dela
E ossos por dentro da carne, carne por dentro da pele dela ( 7)

A música Consciência (7) introduz esta seção para nos incitar, 
em especial, à percepção da grandeza orgânica do corpo humano. 
Chama nossa atenção para o reconhecimento do corpo, dos músculos, 
dos órgãos e dos sistemas. O título “consciência” faz a insinuação ao 
sujeito deste século, despojado do seu corpo, tal como uma máquina 
humana. Define claramente os conflitos por que passa o homem da 
sociedade pós-moderna ao ser separado do seu corpo, considerando-o 
apenas uma máquina orgânica; percepção em sintonia com as ideias 
do século XVII de Descartes quando assinalava que o universo não 
era mais do que uma simples máquina, não acatando a ideia da 
existência de vida ou espiritualidade na matéria (8).

Essa música remete, ao mesmo tempo, a inquietações 
contemporâneas observadas em alguns discursos éticos, morais e 
jurídicos, que amparam a intocabilidade e a sacralidade do corpo, 
cuidado pelas várias vertentes da consciência (bioética, moral, jurídica 
e da ciência) contra a intervenção da técnica no humano.

A união entre a ciência jurídica e a bioética, nos dias atuais, é 
uma necessidade para que seja resgatada a visão integral do sujeito, 
humano, que sobrevive heroicamente em um corpo. Como abaliza 
Monteiro: “(...) A nossa carne se torna cada vez mais porosa ao ser 
penetrada por práticas tecnológicas que têm o potencial de transformar 
a nossa própria natureza, tais como a engenharia genética, implantes, 
vacinas, e melhoramentos genéticos de vários tipos” (p.14) (9).
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O personalismo jurídico, ao seu tempo, e a bioética, nos dias de 
hoje, unem-se numa tentativa, quase nostálgica, de recuperação 
da integridade do sujeito que sobrevive em um corpo demolido e 
“reconstruído” pelo avanço da biociência e da bioindústria. Nas 
palavras de Sgreccia (10):

[...] quando se fala de manipulação experimental do ser vivo e 
em particular do homem, a tendência é de pensar unicamente na 
manipulação da natureza biológica, enquanto a sociedade de hoje 
manipula também a cultura humana e, assim, introduz muitas 
mudanças nem sempre positivas, talvez até mais graves que as 
provocadas pela manipulação biológica (p.10).

Bergel (11), comentando o Princípio da Não Comercialização do Corpo 
Humano, assinala:

Desde antiguo se consideró que el cuerpo humano y, por ende, 
no podían ser objeto de convención alguna, pero guando 
buceamos en la frente de tal principio nos encontramos con 
ciertos vacios. Se trataría según expresa L. Mazeaud – de una 
regla tradicional, de un axioma jurídico que nadie experimenta 
la necesidad de demonstrar (p.134).

Ainda que a engenharia genética possa contribuir para a cura de muitas 
doenças que causaram grandes malefícios para o homem, há aqueles que 
a repudiam diante de seu potencial de produzir resultados imprevistos e 
indesejáveis (12).

Sobre estas expectativas contraditórias, Oliveira (13), estima que: 

[...] a engenharia genética, enquanto conjunto de técnicas específicas 
que podem manipular o DNA e modificar o código da linguagem 
da vida impõe-se com poderes mágicos e sedutores. Traz sonhos 
e pesadelos. É condenada e cultuada, acrítica e apaixonadamente, 
por tudo que acena de assustador e fascinante. Pode prever prevenir 
e curar doenças, mas também pode gerar monstros! Graças a isso é 
mitificada e mistificada (p.3).
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Os riscos com as experiências científicas também são focalizados por 
Santos-Cifuentes (14), ao enfatizar:

Los riesgos a que suele, someter el hombre no siempre son legítimos, 
ha experimentación científica, ya sea para la medicina, física o 
química, la técnica, exploración y astronáutica, pueden necesitar 
del hombre hasta su total sacrificio. Importa saber hasta dónde le 
está permitido brindarse y aun qué valor jurídico puede tener el 
compromiso individual (p.223). 

Em relação à reduzida experiência da genética humana e às 
consequências sociais do relativismo do saber, Beck (15) alerta para a 
ideia de que o avanço da biociência transformou a lógica do raciocínio 
característica da pesquisa científica: antes se defendia o princípio, a teoria, 
o experimento e depois a aplicação; hoje a lógica que parece permear as 
pesquisas biotecnociências faz com que incialmente ocorra a aplicação, e só 
posteriormente um desenvolvimento mais satisfatório de modelos teóricos 
que venham a justificá-la. Assim, em um contexto em que a intervenção 
é sempre justificada devido a seu intento de melhorar a condição de vida 
humana, a sociedade, como um todo, passa a figurar com um laboratório 
para as pesquisas biotecnológicas. Obviamente, esta concepção tem efeitos 
significativos para a situação contemporânea da ciência.

Ainda que Beck atente para a importância dos efeitos negativos de uma 
possível inversão lógica que leve o empreendimento científico a priorizar a 
técnica em detrimento da teoria, a interpretação estrita de sua visão redunda 
em uma compreensão limitada das dinâmicas sociais que envolvem a 
ciência e a tecnologia. De fato, a percepção de que há uma imposição para 
que todos os seres humanos se submetam a pesquisas, não corresponde à 
realidade. O princípio da autonomia e do livre e informando consentimento 
do sujeito da pesquisa pressupõem que aos indivíduos é conferida a 
possibilidade de compreender e assumir os riscos, em troca de potenciais 
benefícios individuais e coletivos. É preciso reconhecer que, na corrente era 
da informação, dentro de uma sociedade de riscos, a investigação sobre o 
genoma humano representa a esperança de ser um recurso valioso para o 
futuro da saúde.

A pesquisa genômica traz consigo a promessa de diagnósticos mais 
precisos, de tratamentos personalizados, e de riscos mais facilmente 
determináveis. No entanto, apesar de alguns excelentes exemplos do 
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desenvolvimento da investigação e do uso da genômica, a relação entre 
o investimento econômico não guarda proporcionalidade aos índices 
de prevalência e incidência dos problemas em saúde mundiais, ou seja, 
investe-se mais em pesquisa sobre as doenças ditas de primeiro mundo, 
sendo os males mais prevalentes nos países em desenvolvimento preteridos. 
Consequentemente, o investimento em pesquisas genômicas não se 
direciona apenas a promover a melhora da qualidade de vida, mas responde 
a interesses de caráter capitalista (16,17).

Resta, portanto, claro que a biotecnologia, ainda que permeada por 
grandes investimentos na qualificação de profissionais e no desenvolvimento 
e aquisição de equipamentos e insumos, evocar antigos problemas éticos 
relacionados à reedificação do corpo humano para fins científicos. Neste 
caso, porém, o dano que pode ser produzido sobre os sujeitos da pesquisa 
e sobre a humanidade em geral pode atingir dimensões jamais vistas (3).

Isto ocorre justamente porque a biomedicina resulta da 
interpenetração de práticas e conhecimentos médicos (2) que foram 
originários das técnicas de recombinação do DNA na década de 
1970. A identificação da biomedicalização e seus processos permite 
vislumbrar a capacidade sem precedentes de manipulação da vida, 
que se dá muitas vezes antes mesmo de serem compreendidas mais 
amplamente as implicações dessas manipulações para entidades 
complexas, como organismos e ecossistemas (18).

A filósofa Pfeiffer (3) diz que:

Los seres humanos, las personas, son fines, no pueden 
ser usados como medios, de modo que si pensamos a los 
humanos como sujetos de derecho, como seres con dignidad, 
es decir, dignos de respeto, merecedores de reconocimiento 
por el simple hecho de ser humano: libres y autónomos, no 
podríamos experimentar sobre ellos.
Por ello el pánico más benéfico para todos no es el de una ética 
apoyada sobre el supuesto del contrato sino sobre el de la solidaridad, 
que pone el bien común, el bien de todos, por encima del individual 
en cualquier conflicto. El problema de tomar como criterio el interés 
particular es donde ponemos el límite.
El protagonismo del enfermo lo llevará a ser parte activa de La 
investigación, por lo cual exigirá no solo los beneficios, si es exitosa, 
sino toda la información sobre ella (p.365).
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Avanços criativos das capacidades biomédicas, como o 
desenvolvimento de embriões por meio de técnicas de fecundação 
in vitro, as células-tronco, o sangue artificial, a gestação de aluguel, 
e os transplantes de órgãos, promoveram a redefinição do que se 
compreende por saúde, por doença, por pessoa doente, por morte 
e, consequentemente, alteraram as práticas de intervenção do 
profissional de saúde (19).

A partir desta percepção, e revisitando Foucault, os estudos 
sociais da ciência e da biomedicina produzem trabalhos notáveis 
que, ao se dedicar ao estudo destes processos transformativos, 
identificam novas formas de biossociabilidade e de biopoder, ou 
seja, de “governo da vida” (20,21).

O referencial de Foucault neste caso é, de fato, importante, pois 
oferece recursos para compreender como a saúde pública representa 
historicamente um espaço de poder e de divisão social, e como 
recentemente a atuação e a omissão dos profissionais de saúde dentro 
do sistema neoliberal têm contribuído para a percepção do ser humano 
como objeto. A hegemonia dos ricos e do modelo de saúde fundado no 
conceito tradicional e biologista de saúde como ausência de doença; 
a prática hospitalocêntrica e de demanda espontânea do cidadão aos 
serviços quando está doente; e a omissão dos profissionais em realizar 
os preceitos da prevenção e promoção da saúde junto às famílias e 
comunidade, têm consequências biopolíticas significativas. O poder 
político das elites do conhecimento e do capital sobre os destinos e a 
vida dos homens submetidos a todo o tipo de desigualdades (sociais, 
econômicas, educacionais, políticas, cientificas e de saúde) retira o 
homem de seu lugar enquanto sujeito de direitos à saúde, à dignidade 
humana, à informação, à igualdade, à liberdade e à participação, 
entre outros (20).

O biopoder e a biossociabilidade pautam a compreensão da relação 
entre os avanços da biomedicina e da biotecnologia e o processo de 
acesso aos benefícios proporcionados pelas investigações científicas e 
pelos bens produzidos pelas indústrias farmacêuticas, que se caracteriza 
pela exclusão das populações humanas marginalizadas do acesso aos 
mais elementares direitos humanas, tão bem resguardados na Lei Maior 
do Brasil e da Argentina, respectivamente nos dispositivos 1o II, III, 3o IV, 
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4o II, 5o, 196 e 197 e os artigos 75, 8o, 14°, 15°, 16°, 28°, 41°, entre outros. 
Também as leis ordinárias, tratados e pactos internacionais asseguram 
formalmente o princípio da primazia da pessoa, aliando-se às exigências 
legítimas do progresso do conhecimento científico e da proteção da saúde 
pública (de indivíduos e sociedade). Estas garantias legais, sustentadas em 
função do respeito ao princípio da dignidade humana, devem, na prática, 
ser respeitadas no momento em que são selecionadas pessoas sadias e 
doentes para serem submetidas ao processo de investigação científica pelas 
universidades e indústrias de fármacos que se apropriam dos genes de seres 
vivos (sejam humanos ou vegetais).

Para Zarth et al. (22), a tecnologia e o progresso biotecnológico sem 
freios legais e bioéticos, servem aos interesses econômicos por se tratar do:

(...) instrumento mais adequado para se impor uma dominação e 
controle sobre a natureza e sobre a sociedade e que o progresso 
tecnológico, de certo modo, se constitui em estratégia do 
desenvolvimento capitalista, não necessariamente vinculada 
às necessidades básicas da população; tornando-se ‘um fator 
ideológico pelo fato de irradiar a ideia de que ele representa o 
caminho do bem estar social para todos os segmentos sociais’ (p.23).

Para Correa (23), a pesquisa genética amparada na bioinformática, está 
tecendo um biótipo humano reduzido comparado a um feixe de informações. 
Nesse sentido, Edelman (24) afirma que o “homem digitalizado seria tão 
anônimo quanto uma base de dados, um sistema qualquer de informações” 
(p.318). Esse corpo digitalizado é tomado pela tecnociência como um valioso 
recurso, um repositório de matéria-prima.

Percebemos que o centro do problema não está na irredutibilidade 
do avanço da biotecnologia, mas no rumo e decisão das prioridades que 
os governos das várias nações tomem no momento da criação de políticas 
públicas referentes ao assunto. Estas políticas não podem estar a serviço dos 
interesses de uma minoria, mas direcionadas para a promoção humana, 
divulgada sob a forma de qualidade de vida para o universo da população. 

Pfeiffer (3), ao falar sobre o assunto diz que “el cuidado con que eran 
tratadas (las personas) en otros tiempos ha cedido a la despreocupación 
desde el supuesto que no hay ningún impedimento ético en investigar sobre 
humanos”. E conclui se perguntando “si tenemos derecho a investigar sobre 
humanos, si es ético hacerlo, es decir si es debido hacerlo o por el contrario es 
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algo que no debe hacerse” (p.355-371).
Destaca-se que a celeridade do avanço da biomedicina, da biotecnologia 

e da bioinformação tem um preço alto em nome da melhoria da qualidade de 
vida, que inclui muito mais do que bilhões de dólares pelas multinacionais, 
por envolver como objeto de investigação o ser humano, seu corpo, sua 
riqueza natural –seus genes-. Assim, a Declaração do Genoma Humano, 
adotada em 1997, observa a preocupação dos cientistas de todo o mundo em 
proteger o homem da exploração comercial. Esta preocupação é acentuada 
por Pfeiffer (3) quando acentua: “na medicina, o mais interessante é que os 
pesquisadores preferem ignorar muitas vezes o custo desses avanços, o custo 
sobre as vidas humanas” (p.355-371). São justamente os riscos à saúde do 
homem e à sociedade, principalmente aqueles que agridem a dignidade e 
as liberdades humanas, as preocupações mais contundentes dos bioeticistas.

Reconhecemos que a ação transformadora faz parte do ser humano 
e, por consequência, de si mesmo, por meio de conhecimentos e práticas. 
Alguns filósofos alemães, como Adorno, Horkheimer (25) apud Cardoso 
(26) “veem na modernidade ocidental, um processo de instrumentalização 
da razão” (p.1). 

No mesmo sentido, anota Chauí (27,28):

na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência 
vai deixando de ser uma forma de acesso aos conhecimentos 
verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, poder e 
exploração da natureza e dos seres humanos. E assim a ciência sofre 
um processo de ideologização a serviços da sociedade capitalista, e 
distante por sua vez dos valores e princípios éticos (p.283).

Segundo comentários de Bonacelli e Salles-Filho (29), nos países em 
desenvolvimento, especialmente no Brasil, “há a necessidade de promoção 
da biotecnologia por meio de capacitação e por políticas que orientem o 
aprendizado, o investimento e o financiamento, compartilhados por meio da 
organização e manutenção de redes de inovação” (p.21).

Aludindo-se à necessidade da elaboração de leis que regulamentem as 
pesquisas com seres humanos, Brauner (30) enfatiza que nas sociedades 
democráticas e pluralistas:

O processo normativo revela-se como um momento complexo (...) 
passando pela elaboração de uma proposta de regulamentação, até 
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a efetiva utilização da (...) que se instaura desde a apropriação da 
nova tecnologia, definindo-se na lei as responsabilidades e sanções 
pelo descumprimento das regras e princípios garantidores de uma 
justa distribuição dos benefícios da ciência (p. 35).

A defesa do homem contra os interesses do mercado capitalista da saúde, 
que vem agredindo a dignidade humana, é referida por Berlinguer e Garrafa 
(31) desde 2001. Esses autores se preocupam com o uso indiscriminado do 
corpo humano e a comercialização de partes do organismo, e enfatizam que 
a relação entre o ser humano e o mercado remonta historicamente de longas 
datas, ainda que sempre houvesse uma posição universal de demonstração 
de repudio contra a mercantilização.

Sobre esse tema, Goés diz que (32):

(...) a legalização do comércio de órgãos não é a única solução. Sua 
legalização causaria outros problemas sociais que necessitariam de 
novas disposições legais para sua regulamentação. Deve-se ter a 
dignidade da pessoa humana como algo inviolável, inalienável e 
irrenunciável, com o objetivo de evitar a coisificação do homem e 
sua caracterização como mercadoria, e para isto, deve-se manter 
vedada a comercialização de órgãos, e mantê-la baseada no 
altruísmo e na solidariedade (p.14).

É necessário salientar que o avanço das técnicas de manipulação 
genética originou para o campo dos conhecimentos em saúde pública, o 
surgimento de uma abordagem biologizante com tendência reducionista, 
disseminando uma neoeugenia de mercado (6). Considerando que se vive 
em uma época em que há a exacerbação do poder econômico do sistema 
neoliberal, cuja lógica dos mercados globalizados sustenta seu poder e 
influência, tornam-se ônus do consumidor os meios para exercer seu direito 
de ser informado para decidir e dispor de liberdade de escolher tecnologias 
e conhecimentos com vistas a proteger sua saúde e ampliar o bem-estar (28).

No entanto, a autonomia dos sujeitos não é o único parâmetro a 
ser observado. Brauner (30), com base na previsão constitucional do 
Brasil, em seu dispositivo 199, parágrafo 4º, que contempla o princípio 
da indisponibilidade do corpo humano, nos adverte que nossa dimensão 
orgânica não pode ser disponível à atividade mercantil:
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A extra comercialidade seria a garantia da realização do princípio da 
integridade e da dignidade da pessoa humana. Desse modo, a doação 
de órgãos, de sangue, tecidos, leite materno, deve ser estimulada, 
mas a prática remunerada de qualquer desses elementos do corpo 
humano deve ser considerada como um caso grave de ilicitude 
penal e civil, do mesmo modo que a remuneração pela cessão de 
útero, nos casos de maternidade por substituição. Com relação à 
doação de órgãos em vida, só é cogitável a autorização, no caso de 
órgãos duplos ou tecidos regeneráveis, parcial ou totalmente, que 
não comprometem as funções vitais, as aptidões físicas e que não 
provoquem deformação do corpo do doador (p.1).

Assim, é lícito dizer que a legislação brasileira é relativamente clara em 
termos da valoração e impossibilidade de comercialização do corpo humano: 
seus órgãos, sangue, tecidos ou outros componentes, pelo supracitado 
princípio. Igualmente, a Constituição Nacional da Argentina (33) (artigos 
75, 8o, 14°, 15°, 16°, 28°, 41, dentre outros), asseguram a não negociação do 
corpo humano ou partes deste.

A ciência da saúde e o interesse do mercado da saúde

Partindo da definição de saúde oferecida pela Declaração da 
Organização Mundial da Saúde de 1948, que concebe a saúde como um 
estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não meramente 
como a ausência de doença ou enfermidade física, a promoção da saúde 
tem como objetivo permitir que as pessoas levem, nos planos individual, 
social e econômico, uma vida produtiva e de qualidade. Nesta acepção, a 
saúde é um recurso para a vida, não o objeto dela. É um conceito positivo, 
enfatizando recursos sociais e pessoais, bem como capacidades físicas (34).

A saúde, considerada um direito humano fundamental, demanda a 
garantia de recursos materiais, organizacionais, funcionais e dos benefícios 
para efetivá-la. Uma compreensão abrangente da saúde implica, portanto, 
que todos os sistemas e estruturas que regem condições sociais e econômicas 
e o ambiente físico dos governos devem ter em conta as implicações de suas 
atividades para a saúde individual e coletiva (35).

A dificuldade em garantir a saúde como direito, no entanto, vai além dos 
fatores materiais envolvidos. Na realidade, o trabalho na área é complexo 
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desde o nível epistemológico, dadas as adversidades e controvérsias que 
envolvem a própria conceituação e delimitação do objeto científico. Pode-se 
dizer, neste sentido, que a saúde é alvo da contemporânea crise epistêmica 
e sua dificuldade de relacionar a parte e o todo. Consoante Breilh (36), 
“para chegar ao fim do século XX e início do novo milênio com uma crise 
do pensamento moderno, a trama mostra contemporânea de confrontos 
epistêmicos” (p.137).

A oposição central nesta crise reside entre aqueles que defendem o 
primado das ideias ou grandes narrativas que tendem a produzir um conjunto 
totalizante, e, por outro lado, aqueles que se voltam para a dimensão micro 
e a irredutibilidade da diversidade de narrativas locais. Para Breilh (36), no 
entanto, ainda que esta seja uma falsa oposição entre a ditadura do todo e 
a tirania do fragmento que permeia a discussão teórica e metodológica da 
epidemiologia, o impacto sobre a saúde das populações é real. É justamente 
para superar esta visão dicotômica que a saúde coletiva se propõe como 
uma abordagem abrangente e integradora.

A concepção da saúde como um direito ao exercício dos direitos 
fundamentais imanentes ao homem para que este usufrua de uma vida 
digna, postulado essencial da declaração Universal de Direitos do Homem, 
faz com que a saúde dependa da realização desses, nomeadamente à: 
igualdade, liberdade, privacidade, não discriminação, alimentação, moradia, 
educação, dentre outros. Portanto, a qualidade de vida estabelecida em leis, 
declarações internacionais, constituições e políticas públicas, necessita, para 
a sua concretização, de uma visão integral da ciência da saúde. Um direito 
que requer na prática, mais justiça social, autonomia, empoderamento e 
acesso aos avanços da biociência e da biotecnologia (37).

Garrafa (38) ensina que a bioética, diante da evolução da ciência neste 
século XXI, retornou as suas raízes epistemológicas, ampliando seu conceito 
para uma verdadeira “ciência da sobrevivência”. O pacto em defesa da vida 
da humanidade pela bioética social também é ressaltada por Santos e Farias 
(39) quando conclamam a sociedade humana para a luta por um mundo 
alicerçado na ética do compromisso, da solidariedade e de uma vida e uma 
saúde dignas.

Este trecho, citado por Minayo (40), traduz os esforços necessários para 
a busca pela plenitude em termos de saúde:

Talvez muitos me dissessem que se trata de um sonho 
impossível querer mexer na matéria dura que conformou 
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o discurso e a prática da saúde coletiva. Argumentarei que 
não, pois foram companheiros nossos que redefiniram o 
rumo dessa área. Sua força vital, ainda em plena atividade, 
pode impulsionar um salto qualitativo, exacerbando o papel 
histórico de sujeitos individuais e coletivos, que mesmo 
conhecendo os constrangimentos, as determinações, as 
estruturas rígidas as usaram para ousar: ‘não sabendo que 
era impossível, foi lá e fez (autor desconhecido)’ (p.18).

Na esteira destas percepções, enfatiza-se que o desenvolvimento 
tecnológico de um país não se faz somente por meio da aquisição e 
desenvolvimento de equipamentos ou de injeção de capital financeiro. 
A formação de capital humano é parte fundamental. E, para a saúde, em 
sua visão mais ampla, os profissionais e pesquisadores capacitados devem 
também ser tocados pela centelha da bioética, no sentido de que estes 
durante as investigações tenham como valores a vida e a dignidade dos 
sujeitos das pesquisas e dos tratamentos.

Outro ponto a se considerar é sobre os produtos inovadores cujo 
uso fica distante dos segmentos mais pobres. Será que as empresas em 
mercados de países emergentes como o Brasil e a Argentina têm projetos 
inovadores caros ao ponto de que seja obrigatório escolher entre a saúde 
e a riqueza? Questiona-se se os empresários da saúde poderiam cooperar 
com os governos de economias emergentes, atendendo às necessidades 
das populações mais pobres. Particularmente, acreditamos que os objetivos 
globais de saúde e riqueza global podem ser alcançados simultaneamente, 
desde que com um apoio específico do governo, já que existem mecanismos 
científicos e legais para permitir que sejam produzidos produtos de 
qualidade para os segmentos mais pobres do mercado. Esta possibilidade 
é exposta na Carta de Ottawa, quando orienta que a qualidade de vida e as 
implicações para a saúde, diante do processo de exclusão dos usuários aos 
benefícios produzidos pela biociência, pode ser superada pelos Estados por 
meio de acordos de prestação de serviços com as empresas farmacêuticas 
multinacionais (PTM) (41).

Diante aos impactos de diversas ordens, causadas pela manipulação do 
corpo humano, os países vêm, nos últimos 50 anos, numa apressada criação 
de regulamentações, gerando um movimento sociocultural em direção 
para essas questões, que visa à busca de “alternativas à lógica regulatória 
do mercado pelo Estado, adotando uma lógica mais propositiva, cognitiva, 
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indicando o que se deve fazer... O Código de Nuremberg (1948) inaugura 
esta era de declarações” (p.10) (42).

Essa lógica regulamentar, ainda, assinalam os autores “inclui a 
autonomia do paciente como princípio fundamental a ser aplicado nas 
pesquisas biomédicas com seres humano” (p.10) (42). Santos (43) lembra 
a profusão de propostas internacionais criadas em meio século, citando 
entre essas “a Declaração dos Direitos Humanos (1948); a Declaração de 
Helsinque (...); a Declaração de Bilbao; a Declaração de Valência, de 1997. 
O último documento internacional referente à nossa matéria é a Declaração 
Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos”.

Sobre a regulamentação brasileira, a mesma autora cita (44): a própria 
Constituição (art. 225 que trata dos recursos genéticos como patrimônio 
da União, sem diferenciar humanos e não humanos); a chamada Lei de 
Propriedade Industrial, 9.279 de 1996; a chamada Lei de Biossegurança, 
11.105 de 2005, que regula as práticas de engenharia genética relativas a 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM); as Instruções Normativas 
da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança; a Resolução CNS 466 de 
2012, que trata das Diretrizes Regulamentares das Pesquisas Envolvendo 
Seres Humanos.

Enfim, diante esse contexto compreendemos que, tanto a bioética 
social, como a ciência jurídica, devem estar lastreados em uma teoria crítica 
e numa filosofia reflexiva para enfrentar as históricas e gritantes iniquidades 
multidimensionais que vêm, ao logo da história, explorando a população 
mais carente, concentrada em grande parte em países em desenvolvimento 
como o Brasil e a Argentina.

Considerações Finais

As reflexões evidenciaram que existe uma preocupação histórica por 
parte de pesquisadores, doutrinadores, e sociedade, com que os avanços 
da biociência e bioindústria sobre o corpo humano e suas partes –como o 
genoma-, façam parte de uma estratégia política, econômica e cultural 
desenhada pelo poder do receituário do mercado da saúde para reduzir o 
sujeito a um objeto de lucro. O discurso de esse poder é que a ciência e a 
tecnologia manipulam o corpo humano na busca de: aprimorar a qualidade 
da vida e melhorar as condições sociais, através do acesso a novos fármacos, 
vacinas, diagnósticos e exames preditivos (o tratamento ao HIV seria 
evidência disto).
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Entretanto, é de lamentar que ainda neste século XXI essas empresas 
biotecnológicas não tenham desenvolvido pesquisas para o tratamento de 
doenças negligenciadas como: Doença de Chagas, Leishmanioses, Malária, 
Esquistossomose, hanseníase, a Tuberculose, Dengue, Febre Amarela, que 
afetam predominantemente seres humanos pobres.

O cenário descrito no parágrafo anterior demonstra claramente o poder 
do mercado da saúde e seu interesse econômico a serviço da minoria que 
concentra a riqueza no mundo. Por isso, necessitamos de reacender uma 
bioética e uma ciência jurídica a cada dia mais comprometidas com a 
proteção do ser humano, e não com as corporações do mercado da saúde.

Finalmente, torna-se necessário estender as reflexões sobre estas 
temáticas em todos os espaços de debate da sociedade, visando socializar 
e empoderar a população sobre seus direitos à saúde e a uma vida digna.
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Resumo: Os avanços da biotecnologia oriundos do advento da genética e 
genômica vêm exigindo crescente esforço reflexivo e regulatório sobre aspec-
tos éticos, bioéticos, de biossegurança e jurídicos, uma vez que a sociedade 
não pode debelar de regulamentações para manter um equilíbrio entre as 
pesquisas científicas e a dignidade da pessoa humana. O desafio está em am-
pliar e democratizar o espaço de debate sobre a bioética diante dos avanços 
ligados à terapia gênica, que consiste na introdução de genes modificados em 
outro organismo através da tecnologia do DNA recombinante. Estas práticas 
ainda requerem esclarecimentos e regulamentações, pois pesquisas desta na-
tureza tem seus riscos inerentes, que podem violar o mais admirável princípio 
da Bioética e do Biodireito: a autonomia. Portanto, torna-se imprescindível o 
reconhecimento deste panorama –a sua complexidade e conflitos- que tange 
a bioética e o direito, diante das lacunas na intepretação e operacionalização 
da lei para resguardar o direito da pessoa humana em qualquer fase da vida. 



87

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):86-102

Palavras-chave: terapia gênica, bioética, biodireito, engenharia genética, 
células-tronco.

Abstract: Advances in biotechnology derived from the advent of genetics and 
genomics, have been increasingly demanding a reflective and regulatory 
effort on ethical, bioethical, biosecurity and legal aspects, since society cannot 
put down regulations and has to maintain a balance between the scientific re-
search and the dignity of the human person. The challenge is to broaden and 
democratize the discussion on bioethics in the face of the advances linked to 
gene therapies, consisting in the introduction of modified genes into another 
organism by recombinant DNA technology. These practices still require clari-
fications and regulations, as they have inherent risks, which may violate the 
most admirable principle of Bioethics and Biolaw: autonomy. Therefore, it is 
essential to recognize this scenario, its complexity and conflicts, regarding 
bioethics and law, given the gaps in the interpretation of the law and its im-
plementation to protect the right of human beings at any stage of life

Key-words: gene therapy, bioethics, biolaw, genetic engineering, stem cells.

Introdução

A genética é o campo da ciência que analisa como as caracterís-
ticas são repassadas de uma geração para a seguinte. Os princípios 
que governam a herança de traços de uma geração para a outra foram 
descritos –e rapidamente se abafaram– há cerca de 150 anos. Próximo 
ao início do século XX, as leis da herança genética foram redescober-
tas em um evento que transformou a biologia para sempre. Mas, a im-
portância do ácido desoxirribonucleico (DNA), como estrela principal 
da genética, não era devidamente entendida até a década de 50 (1,2).

A partir da compreensão da genética seguindo dos avanços bio-
tecnológicos, é possível realizar procedimentos que dependem de 
manipulação genética em diferentes áreas, como: a produção de 
transgênicos, a fertilização in vitro, pesquisas com células tronco em-
brionárias, terapia gênica, e técnicas moleculares para diagnóstico, 
entre outras aplicações que envolvem indiscutivelmente a ética e a 
bioética. Estas pesquisas genéticas apresentam resultados importan-
tes e significativos; entretanto, também apresentam um grau de ris-
co à pessoa humana, especialmente na ausência do rigor científico e 
ético. Assim, são necessárias prerrogativas da bioética e do biodireito 
de forma essencial para: evitar a violação desses direitos; resguardar 
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a autonomia e o cuidado ao indivíduo, conforme está expresso na Re-
solução CNS 466 de 2012 (3); e impedir a recorrência de desmandos 
e direitos negados ao indivíduo, como já foram observados historica-
mente nesta área da pesquisa com seres humanos (4).

A bioética estuda a moralidade da conduta humana no campo das 
ciências da vida. Inclui a ética médica, mas vai além dos problemas 
clássicos da medicina, ao considerar os problemas éticos não abor-
dados claramente pelas ciências biológicas. A bioética realiza papel 
relevante para a condução e solução de processos na área de saúde 
que envolvem o poder Judiciário. Vale destacar que os direitos e liber-
dades fundamentais somente coexistem em razão do direito à vida ser 
o primeiro direito inviolável da Constituição Federal de 1988, sendo 
preponderante sobre os demais direitos, e servindo como argumento 
da bioética confessional, a sacralidade da vida de onde emanam todos 
os direitos (5).

O biodireito é o ramo do direito que trata teoricamente da legis-
lação e da jurisprudência relativas às regulamentações da conduta 
humana diante dos avanços da biologia, biotecnologia, biomedicina e 
medicina. Tem o objetivo principal de equalizar as regulamentações 
das práticas em biotecnologia, às reflexões oriundas da bioética e do 
respeito à autonomia da pessoa humana (6).

Assim, esta pesquisa tem o objetivo de traçar uma linha temporal 
a respeito dos principais acontecimentos e avanços da tecnologia do 
DNA recombinante, com ênfase na importância do biodireito como 
norte para estas pesquisas.

Histórico da genética

A base da Genética Moderna teve início nas pesquisas do monge 
austríaco Gregor Mendel (1822-1884) que propôs, a partir de seus 
próprios experimentos através de cruzamentos de variadas ervilhas 
que cultivava em seu próprio jardim do mosteiro, duas importantes 
leis da hereditariedade. Embora uma dessas leis demostrasse ser váli-
da para todos os organismos diploides, foi ignorada pela comunidade 
científica da época e somente foi valorizada trinta e quatro anos após 
sua publicação (1,2).

Por volta da época da morte de Mendel, em 1884, os cientistas, 
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usando recursos ópticos mais avançados para estudar a arquitetura 
diminuta das células, cunharam o termo ”cromossomo” para descre-
ver os corpos finos e compridos existentes no núcleo celular. Entre-
tanto, somente em 1902 alguém associaria Mendel aos cromossomos: 
um estudante de medicina da Universidade de Columbia, Walter Sut-
ton (2,7).

Com a redescoberta dos estudos de Mendel e os avanços científi-
cos decorrentes de seus trabalhos, surgiu o interesse nas implicações 
e conflitos sociais da genética (8). Em 1883 Francis Galton, antropólo-
go inglês, fundador da eugenia e hereditariedade, iniciou uma verda-
deira cruzada social e genética. Deu origem ao movimento eugenista 
que passou a ser denominada “evolução humana controlada”. Seus 
seguidores acreditavam que tomando decisões conscientes de quem 
deveria ou não ter filhos, seriam capazes de impedir a reprodução 
das famílias pertencentes às classes inferiores, entre as quais as taxas 
de reprodução eram caracteristicamente maiores do que das classes 
médias superiores (1,9).

A eugenia poderia se desdobrar de duas formas: a eugenia nega-
tiva, a qual criava instrumentos impeditivos para que pessoas porta-
doras de deficiências físicas e/ou mentais pudessem se procriar, com 
utilização, por exemplo, de métodos de esterilização; e a eugenia 
positiva, a qual incentivava pessoas com consideráveis condições de 
vida a se procriarem numa tentativa de melhorar a qualidade humana 
(8,10).

Com a descoberta do Ácido Desoxirribonucléico (DNA), consi-
derando o ponto central de informações sobre as características dos 
seres humanos, houve grandes avanços na ciência, inclusive no tra-
tamento e cura, e melhor conhecimento de algumas doenças. Deste 
momento histórico até então, passamos a conviver com a evolução 
rápida das biociências, especialmente a medicina biogenética, a qual 
se pauta em critérios de ética visando a oferecer melhores condições 
de vida para os indivíduos, partindo, sobretudo, do mapeamento des-
se material genético (10). Essa descoberta estimulou a elaboração do 
“Projeto Genoma”, que visava à elaboração de mapas físicos de alta 
resolução com a sequência de todo o DNA humano, de modo a criar e 
depositar as informações obtidas em um banco de dados como forma 
de aperfeiçoar as técnicas moleculares. O projeto levou ao consórcio 
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de diversos laboratórios e centros de pesquisa de vários países (9,10).
As principais metas do Projeto Genoma Humano foram: identifi-

car todos os genes humanos; determinar a sequência dos cerca de 3,2 
bilhões de pares de bases que compõem o genoma do Homo sapiens; 
armazenar a informação em bancos de dados; desenvolver ferramentas 
de análise dos dados; e transferir a tecnologia relacionada ao Projeto 
para o setor privado oportunizar um espaço de debate sobre os aspectos 
éticos, legais e sociais que pudessem surgir a partir do Projeto (11).

Fertilização in vitro e seus aspectos éticos e jurídicos

A fertilização in vitro é um método de reprodução assistida reali-
zada por um conjunto de operações que visa unir artificialmente os 
gametas femininos e masculinos, dando origem a um ser humano, 
destinado, em geral, a superar a condição de infertilidade conjugal, 
e utilizado com sucesso desde 1978 (12,13). Nesta técnica o esper-
matozoide fecunda o óvulo em laboratório, fora do corpo da mulher. 
A prática médica consolidada consiste na retirada de diversos óvulos 
para serem fecundados simultaneamente, evitando-se a necessidade 
de submeter a mulher a sucessivos procedimentos de estimulação da 
ovulação e aspiração folicular a cada tentativa de fecundação e desen-
volvimento do embrião. No Brasil, a Resolução CFM 1.358 de 1992 
(14), item I-6, declara que o número de embriões a serem transplanta-
dos não pode ser superior a quatro, com o intuito de não aumentar os 
riscos já existentes de multiparidade; também proíbe a utilização da 
reprodução assistida com o intuito de seleção de características gené-
ticas, salvo se para a prevenção de doenças genéticas (12).

Considera-se, ainda, que a inseminação artificial pode ser homó-
loga (utiliza-se o sêmen do marido) ou heteróloga (utiliza-se o sêmen 
de um doador). No último caso, não há, pois, parentesco entre o doa-
dor e o concebido e, consequentemente, não há obrigação ou dever 
de alimentar entre esses (13,15). Embriões não transferidos para o 
útero materno não podem se desenvolver em laboratório por mais de 
14 dias, devendo ser descartados ou doados a outro casal estéril. Nes-
se caso, deve haver renúncia a direitos relacionados com a criança 
a nascer por parte dos doadores, assegurando-se o anonimato entre 
doadores e receptores (15).
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Os embriões que não são utilizados a fresco, são submetidos à téc-
nica de criopreservação que suspende o desenvolvimento do embrião, 
mediante congelamento em nitrogênio líquido. São indivíduos humanos 
gerados e conservados em imobilidade biológica a temperaturas muito 
baixas, a menos de menos 196ºC, com preservação de sua capacidade 
de fertilização e desenvolvimento embrionário, permitindo, portanto, sua 
“vida” por prazo indefinido. Esta técnica de criobiologia apenas é consi-
derada lícita com a finalidade de procriação; caso contrário, configura-se 
crime segundo a Lei de Biossegurança 11.105 de 2005 (13).

O descarte ou destruição dos embriões é um tema bastante po-
lêmico, que causa conflitos no âmbito ético, religioso e jurídico. O 
descarte de embriões é determinado “quando o casal não permite o 
congelamento, não se realiza a transferência a fresco de todos eles, e 
ainda, algumas vezes em virtude de má-formação ou grave anomalia 
genética” (13). Este tema sobre os embriões excedentários é tratado 
no ordenamento jurídico pela Resolução CFM 1.358 de 1992, item 
V-2, que expressamente proíbe a destruição (por considera-la aborto), 
permitindo a criopreservação (13,16).

Atualmente no Brasil, mediante a Lei 11.105 de 2005 (Lei Na-
cional de Biossegurança, LNB) (17), as pesquisas com células tronco 
embrionárias foram regulamentadas permitindo o uso de embriões 
inviáveis ou congelados há mais de três anos em clínicas de fertiliza-
ção, com o consentimento dos genitores e a aprovação do comitê de 
ética em pesquisa (CEP) correspondente (13).

A prática de criopreservação de embriões excessivos, para o uso 
futuro para obtenção de gravidez, é passível de refutação bioética, no 
que se refere ao respeito aos embriões, pois o congelamento fere a 
dignidade e o desenvolvimento natural dos mesmos. Existe também 
um questionamento sobre o índice de sobrevivência pós descongela-
mento –de aproximadamente 70-80%-, assim como sobre o caso em 
que os pais desistam da transferência por motivo de separação conju-
gal ou morte (16).

Por fim, essas questões bioéticas da técnica de reprodução assistida 
–como forma de geração de vida, incluindo as possíveis consequências 
para o nascituro - estão sob a responsabilidade compartilhada do casal 
e do laboratório contratado na manipulação embrionária, e envolvem: 
a autonomia e o direito reprodutivo dos pais; o respeito à nova vida; e a 
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não maleficência para este novo ser humano, que não deve ser encara-
do como um meio, mas sim como um fim em si mesmo.

Pesquisa com células-tronco embrionárias

O termo célula-tronco, do inglês stem cell, refere-se a células pre-
cursoras que possuem capacidade de diferenciação e auto renovação 
ilimitadas, podendo dar origem a uma variedade de diferentes tipos 
celulares e teciduais. As células-tronco estão presentes no embrião, 
por isso são designadas de células-tronco embrionárias –deve-se es-
clarecer, porém, que também podem ser encontradas em tecidos adul-
tos, originando células-tronco adultas (18,19).

As células-tronco podem ser classificadas como totipotentes, plu-
ripotentes e multipotentes, a depender da sua capacidade de diferen-
ciação. As primeiras podem originar tanto um organismo totalmente 
funcional, como qualquer tipo celular do corpo, inclusive todo o siste-
ma nervoso central e periférico. As segundas são capazes de originar 
qualquer tipo de tecido sem, no entanto, originar um organismo com-
pleto, visto que não podem gerar a placenta e outros tecidos de apoio 
ao feto. As terceiras estão mais diferenciadas, tendo a capacidade de 
originar apenas um limitado número de tipos teciduais (20,21). As cé-
lulas-tronco embrionárias são células pluripotentes dotadas de gran-
de plasticidade, que apresentam características essenciais, como uma 
ilimitada capacidade de proliferação indiferenciada in vitro, além de 
formar os derivados dos três folhetos embrionários, mesmo após um 
longo período em cultura(19).

Devido a suas características funcionais, as células-tronco embrio-
nárias são utilizadas em diferentes pesquisas para regeneração de te-
cidos lesionados e outras. A pesquisa com células-tronco no Brasil é 
regulamentada pela LNB. O artigo 5º da lei permite, com restrições, 
a manipulação de embriões humanos, produzidos por fertilização in 
vitro, para coleta de células-tronco. Para isto, devem ser atendidas as 
seguintes condições: embriões inviáveis; permissão dos genitores para 
realização da pesquisa; projetos encaminhados a comitês de ética em 
pesquisa para aprovação. A lei também veda a comercialização do ma-
terial biológico relacionado ao artigo supramencionado e sua prática 
implica crime tipificado no artigo 15 da Lei 9.434 de 1997 (19,22, 23).
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Em 2005, o Procurador Geral da República ajuizou a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIn) 3.510 defendendo a inconstituciona-
lidade do artigo 5º, fundamentado na tese central de que “a vida hu-
mana acontece na, e a partir, da fecundação”(24). No curso do proces-
so, houve a realização da primeira audiência pública da história desse 
tribunal, com a participação de especialistas, após a qual a ADIn foi 
julgada improcedente e o STF confirmou a constitucionalidade desse 
artigo. Mesmo com a contestação à Lei de Biossegurança, o Ministé-
rio da Saúde investiu R$ 24 milhões em pesquisas com células-tronco 
embrionárias no Brasil, particularmente sobre cardiopatias e terapias 
celulares. Os primeiros resultados foram divulgados em outubro de 
2008, com a primeira linhagem brasileira produzida pela Universida-
de de São Paulo. O descumprimento do artigo 5º da supracitada LNB 
implica detenção de um a três anos e multa (25).

Aspectos jurídicos e bioéticos em terapia gênica

A terapia gênica consiste no tratamento de doenças baseado na 
transferência de material genético, inserindo genes funcionais em cé-
lulas com genes defeituosos, com a finalidade de substituir ou com-
plementar os genes causadores de doenças. Esta terapia é uma es-
tratégia terapêutica que utiliza a técnica de transferência de material 
genético para modificar o genoma da célula-alvo “in vivo”, permitin-
do a expressão do gene transferido.

Esta terapia também envolve o diagnóstico prévio; através dele, é 
possível que genes “defeituosos” sejam alterados ou substituídos por 
genes “normais”, evitando que o indivíduo contraia a doença pre-
vista. A terapia gênica tem campo terapêutico bem mais amplo, pois 
permite o desenvolvimento de novos tratamentos que liberam proteí-
nas terapêuticas, como hormônios, citocinas, anticorpos, antígenos ou 
novas proteínas recombinantes (26). Essas possibilidades são vitais e 
significativas para indivíduos com uma doença que não encontram 
tratamento convencional efetivo, especialmente diante da esperança 
gerada pela ciência genética em proporcionar cura à sua doença.

A técnica, apesar de representar um notório avanço, também 
apresenta limitações e polêmicas éticas e jurídicas (6,26), pois o seu 
uso pode induzir ações para uma situação de melhoramento genético, 
através da possibilidade de selecionar uma característica específica 
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que os indivíduos provavelmente querem para si (células somáticas) 
ou para seus filhos (células germinais), sem envolver um tratamento 
de uma doença e sim um delineamento desejável (13,27). Há uma 
grande diferença entre corrigir um defeito e melhorar uma caracterís-
tica estética, que se refere a possibilidade de melhoramento de cono-
tação eugênica.

A questão ética da terapia na linha germinativa é mais polêmica 
que a da linha somática, uma vez que ela objetiva a correção de genes 
“defeituosos’ e o melhoramento dos genes, com o intuito de alterar o 
esperma ou óvulo e, em consequência, melhorar as características da 
descendência (13,28). Os critérios, à luz da bioética, no que se refere 
à terapia gênica somática são: (i) se terapia fenotípica eficaz existir, 
a opção pela intervenção gênica somente se dará se os custos forem 
menores; (ii) se a primeira existir de forma insatisfatória, a conside-
ração bioética deve tender a favor da segunda; (iii) se a primeira não 
existir, por fim, a terapia gênica somática é obrigatório ético, indepen-
dentemente de custos (27,29)

De acordo com alguns pesquisadores, ainda não há conhecimento 
suficiente dos efeitos da terapia gênica, ou dados mínimos seguros, 
a respeito dessa estratégia interventiva em células germinais –que 
ainda estão, por assim dizer, em sua fase embrionária-. Os riscos são 
inúmeros, potencializados pela possível irreversibilidade de efeitos 
indesejados; a análise fática, por sua vez, encontra-se prejudicada. 
Assim, há uma espécie de “acordo geral”, um consenso mínimo pru-
dencial, no sentido de, até um segundo momento de reavaliação, se-
rem tais atividades clínicas rigorosamente fiscalizadas e relatadas sob 
uma legislação rígida que vise proteger a integralidade e dignidade 
da pessoa humana (27,29).

A respeito, são comuns os seguintes argumentos: (i) violação da 
“autonomia” das gerações futuras, já que impossível seu consenti-
mento frente às alterações; (ii) violação da dignidade humana com a 
instrumentalização do ser humano, agora heteronomamente determi-
nado, também em clara afronta à identidade genética; (iii) verdadeiro 
ato contra a natureza; (iv) abertura à possibilidade de intervenções 
com escopo de melhoramento ou mesmo eugênicos; (v) questões de 
justiça, com a acentuação da discriminação entre os seres humanos 
(30, 31).



95

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):86-102

A realização de ensaios clínicos de terapia gênica depende de 
aprovação prévia pelo Sistema CEP/CONEP –formado por CEP a ní-
vel local e administrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesqui-
sa (CONEP) a nível nacional-, e pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), que devem autorizar procedimentos envol-
vendo pesquisas com DNA recombinante. A Lei supracitada permitiu 
para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco e dele-
gou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a deter-
minação normativa para os procedimentos de coleta, processamento, 
teste, armazenamento, transporte, controle de qualidade e uso, atra-
vés de suas Resoluções do Diretório Colegiado (RDC).

Apesar da RDC ANVISA 09 de 2011 (32) e das pesquisas clínicas 
com células-tronco realizadas no âmbito nacional serem previamente 
analisadas e aprovadas pelo sistema CEP/CONEP, que visa resguar-
dar e proteger os participantes de pesquisas (7), o Brasil não possui 
regulamentação específica para as pesquisas clínicas ou terapias ce-
lulares, visando principalmente a fiscalização, segurança e eficácia 
destas práticas em humanos.

Finalmente, vale destacar que as únicas terapias celulares reali-
zadas rotineiramente e regulamentadas no Brasil, são os transplantes 
de células-tronco hematopoiéticas ou transplante de medula óssea, 
com o sangue do cordão umbilical e placentário e o sangue periféri-
co. Os avanços das biociências têm proporcionado benefícios para a 
humanidade e resulta em elevada expectativa de cura e qualidade de 
vida. Entretanto a bioética representa a luz que baliza as trincheiras 
entre o homem e o imponente império das biotecnociências.

Organismos geneticamente modificados

Segundo o artigo 3º, inciso V da LNB, considera-se organismo 
geneticamente modificado (OGM) aquele cujo material genético de 
ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia 
genética. Porém, o mesmo artigo, em seu §1º estabelece que não se 
inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a 
introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que 
não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou 
OGM, inclusive: fecundação in vitro, conjugação, transdução, transfor-
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mação, indução poliplóide ou qualquer outro processo natural (33,34).
Os OGM surgiram em 1973, quando os cientistas Cohen e Boyer, 

que coordenavam um grupo de pesquisa em Stanford e na Univer-
sidade da Califórnia e davam o passo inicial para o mundo da trans-
genia, conseguiram transferir um gene de rã para uma bactéria –o 
primeiro experimento realizado com sucesso usando a técnica do 
DNA Recombinante (1)-. Da medicina, a biotecnologia passou para 
a agricultura, onde proliferou. Entretanto, ainda é grande a polêmica 
em torno dos transgênicos (33).

As multinacionais ocupam espaços cada vez maiores na mídia na-
cional apresentando à população supostos benefícios dos OGM, tais 
como o aumento da produção, a redução de seus custos e a aplicação 
dos avanços científicos em benefício dos homens; já os ambientalis-
tas, sobretudo o Greenpeace, e as associações de defesa do consumi-
dor, intensificam sua atuação na sociedade, buscando um movimento 
contra as autorizações da CTNBio para liberação de OGMs no meio 
ambiente e o consumo dos alimentos geneticamente modificados, mo-
tivados sobretudo pela incerteza que ainda impera sobre os efeitos e 
consequências que aparecerão com a liberação da biotecnologia (35).

A regulamentação da biotecnologia foi pela primeira vez consi-
derada em 1970, quando solicitada moratória para aplicação desta 
tecnologia até que maiores estudos relacionados à Biossegurança 
fossem realizados, durante a conhecida Conferência de Asilomar. A 
partir desta época, vários regulamentos foram estabelecidos pelos 
diferentes países, visando o controle do uso desta tecnologia, consi-
derando os aspectos de segurança para homem, animais e meio am-
biente. Na Europa, duas Diretivas –219 e 220 de 1990- estabelecem, 
procedimentos para o trabalho em contenção e para liberação contro-
lada no meio ambiente de OGMs (36, 37).

Devido ao que diz respeito especificamente à saúde humana, as 
normas e os procedimentos devem se referir não apenas às popula-
ções saudáveis expostas aos riscos, mas também àqueles que podem 
ser mais severamente afetados por condições diversas, como baixa 
imunidade, doenças pré-existentes, gravidez ou efeitos colaterais de 
medicamentos (inclusive antibióticos). Por esta razão, a sociedade 
brasileira, a partir de ampla consulta aos seus diferentes segmentos 
por intermédio do Congresso Nacional, elaborou, em 1995, legislação 
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bastante inovadora no campo da engenharia genética – é interessante 
observar que as tecnologias da modificação genética e os estudos de 
seus impactos ainda eram recentes(36).

As normas de segurança envolvendo OGMs, a LNB, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Biossegurança, oficializou a possibilida-
de de a engenharia genética trazer riscos. Aliás, se não fosse por isso, 
o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal não determina-
ria o controle e a fiscalização por parte do Poder Público das pessoas 
que desenvolvem tais atividades (37,38). Por isso, a recente Resolução 
CONAMA 305 de 2002, estabelecendo critérios para licenciamento 
ambiental de atividades em que ocorra o uso de OGM, representa um 
avanço para o esclarecimento dos requisitos que devem ser preenchi-
dos para o exercício dessas atividades no Brasil –embora para alguns 
o excesso de exigências possa retardar ainda mais o desenvolvimento 
da biotecnologia-. Já o fundamento para a exigência de licenciamen-
to foi criado pela Lei nº 6.983/81, que instituiu a Política Nacional do 
Meio Ambiente (37).

Segundo o Regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos e 
ingredientes alimentares que contenham ou sejam produzidos a par-
tir de OGM, constituinte da Instrução Normativa Interministerial 01 
de 2004 (33), a comprovação documental da presença ou ausência de 
OGM, mediante documentos fiscais que acompanham o alimento ou 
ingrediente alimentar em todas as etapas da cadeia produtiva, deverá 
atender a requisitos e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pela ANVISA, no 
âmbito de suas competências.

Transdisciplinaridade da ética, da bioética e do biodireito

A ética é a referência aos valores expressos pela moral e estuda os 
conceitos envolvidos no raciocínio prático do que é correto, temporal-
mente, culturalmente, para que a vida e as atividades sociais sejam 
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sustentáveis, toleráveis e agradáveis. O homem moral é aquele que 
age bem ou mal na medida em que acata ou inflige as regras do gru-
po; isto é extensivo às atividades em biociências desenvolvidas pelo 
próprio homem (22,27).

A bioética é um braço da ética que indaga as questões que deri-
vam especificamente da prática destas biociências, incluindo os pro-
blemas da natureza, das técnicas desenvolvidas, da distribuição do 
tratamento, da condição de autoridade do indivíduo e, dos limites das 
experimentações e intervenções aceitáveis. Também envolve a razoa-
bilidade do poder exercido através da genética, genômica, nanociên-
cias e suas performances. Embora os preceitos da bioética norteiem 
as regras para possibilitar um melhor uso das tecnologias, essas re-
gras não são coercitivas.

O biodireito é a parte do Direito que aborda a teoria, a legislação 
e a jurisprudência atinentes às normas regulamentares da conduta 
humana diante dos avanços da biotecnociências. Os pilares deste 
componente jurídico se encontram em três áreas peculiares: o Direito 
Civil, o Direito Constitucional e o Direito Penal, e têm o objetivo prin-
cipal de garantir a proteção da dignidade do ser humano, frente às 
novas tecnologias da biomedicina e das biotecnológicas na sociedade 
contemporânea. Neste sentido, o biodireito representa a resposta do 
direito aos desafios advindos dos avanços científicos que desafiam a 
argúcia da jurisprudência, pois nem tudo aquilo que é possível tecni-
camente, é ético (4,25).

Neste contexto, as vias normativas da interface entre bioética e Di-
reito são explícitas, visto que coexistem normas bioéticas que também 
apresentam natureza jurídica, como: a Declaração Universal sobre o 
Genoma Humano e Direitos Humanos; a Declaração Internacional 
sobre Dados Genéticos (21); e a Declaração Universal sobre Bioética 
e Direitos Humanos. Portanto, as atividades que envolvem seres hu-
manos no âmbito das ciências aplicadas à vida, são interdisciplinares 
envolvendo a bioética e o campo jurídico, quando uma mesma norma 
pode ser entendida à luz desta dupla natureza visando a segurança e 
a integralidade do indivíduo (7,19,22).

A Constituição Federativa de 1988 (39), em seu artigo 5° caput, 
diz “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
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País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade [...]”; no mesmo artigo, no inciso III, diz 
“ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradantes”; já no inciso X diz “são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a in-
denização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Considerações finais

Os rápidos avanços e inovações tecnológicas, especialmente nas 
terapias gênicas, impõem a necessidade de romper com paradigmas 
disciplinares, indo rumo a perspectivas transdisciplinares no que 
se refere ao papel do biodireito relacionado à bioética, no intuito 
de resolver os problemas sociais de natureza biotecnológica. O 
biodireito, agindo nestas práticas, não pretende coibir os avanços, 
mas contribuir para que sejam desenvolvidos tendo resguardado o 
princípio da dignidade da pessoa humana.

Mecanismos de fiscalização –vinculados à biossegurança e 
à ética em pesquisa e direcionados pela atuação da CTNBio, da 
ANVISA e do sistema CEP/CONEP- são fundamentais para o devido 
cumprimento da legislação existente, servindo como norte ético 
para atividades que envolvem a saúde humana, especialmente no 
sentido de aumentar o rigor de aprovação de projetos e a fiscalização 
de maneira satisfatória por entes federados representados pelos 
ministérios e conselhos de ética em pesquisa.

A inclusão de uma série de dispositivos jurídicos que garantam a 
possibilidade de recursos às decisões técnicas tomadas pela CTNBio, 
ou pelos colegiados representativos legais, pode tornar a LNB mais 
efetiva e atuante, agilizando o processo de avaliação comercial dos 
OGM, das terapias gênicas, e dos nanoprodutos, ainda após sua 
comercialização –avaliando aqueles que gerem incertezas, quanto 
aos riscos potenciais de médio e longo prazo a saúde humana-.

Enfim, ainda são muitas as dúvidas do cidadão comum (consu-
midor de produtos ou participante das pesquisas) no que se refere 
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a: viabilidade do procedimento, segurança, margem de riscos, co-
nhecimento esclarecido e manifestação expressa da vontade para 
participar de pesquisa, e esse fato enfraquece o exercício da auto-
nomia decisória. O biodireito deve cumprir um papel nesse ponto, 
resguardando a tutela integral da vida humana, e neste sentido, pro-
tegendo e promovendo a dignidade –no sentido de Habermas (27), 
como consciência do próprio valor e honra que deve ser intangível 
em qualquer fase da vida- e autonomia da pessoa humana.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a percepção do usuário do Comi-
tê de Ética em Pesquisa (CEP) acerca da submissão do Protocolo de Pesquisa. 
Esse é um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa realiza-
do no CEP. Os sujeitos foram os estudantes de graduação e pós-graduação 
usuários do CEP. Utilizamos entrevista semi-estruturada e análise do discur-
so do sujeito coletivo. Verificou-se que a maioria dos sujeitos desconhece o 
processo de construção da folha de rosto e não realiza leitura da Resolução 
CNS 196 de 1996. Embora submetam os trabalhos por obrigatoriedade da 
Universidade, reconhecem que o CEP proporciona respaldo científico para 
a pesquisa.

Palavras chave: Comitês de ética em pesquisa, bioética, universidades.

Abstract: The objective of this study was to analyze the perception of the user 
of the Research Ethics Board (REB) concerning the Research Protocol sub-
mission. This is an exploratory-descriptive study with a qualitative approach 
conducted inside the REB. The participants were graduation and post-gra-
duation students, users of the REB. We used semi-structured interviews and 
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analysis of the collective subject’s speech. It was verified that most of the 
subjects ignore the elaboration process of the coversheet, and do not read the 
Resolution CNS 196 of 1996. Even though they submit the protocols as a Uni-
versity requirement, they recognize that the REB provides scientific support 
for their research.

Key words: Research ethics boards, bioethics, universities.

Introdução

As pesquisas realizadas no campo da saúde devem ser movidas 
pelos princípios éticos objetivando aumentar o bem estar do ser hu-
mano. Porém, apesar dos importantes benefícios que traz à humani-
dade, ainda se faz necessária a existência e orientação ética, verifi-
cadas pelos históricos abusos realizados pelos pesquisadores, muitos 
dos quais chocaram a sociedade em tempos não longínquos (1).

Pensar a ética nos tempos atuais é extremamente importante por-
que não é usual. Outros elementos de referência costumam tomar o 
seu lugar quando se contempla o comportamento da sociedade em 
diversos campos, como a política, a propaganda, as artes e as ciências 
(2). Nesse sentido, durante a formação acadêmica, cotidianamente, 
nos vemos frente a conflitos éticos que são, de algum modo, agrava-
dos pelas divergências em relação aos princípios, valores e crenças 
expressas de diferentes modos (3).

A pesquisa é um processo de construção do conhecimento que 
tem como metas principais gerar novo conhecimento e/ou corrobo-
rar ou refutar algum conhecimento preexistente (4). É basicamente 
um processo de aprendizagem tanto do sujeito que a realiza, quanto 
da sociedade na qual esta se desenvolve. Quem realiza a pesquisa 
pode, num nível mais elementar, aprender as bases do método cientí-
fico ou, num nível mais avançado, aprender refinamentos técnicos de 
métodos já conhecidos. A sociedade e a comunidade beneficiam-se 
com a aplicação do novo conhecimento gerado pelos sujeitos que a 
compõem.

Assim sendo, quando falamos em pesquisas, referenciamos a uni-
versidade –Instituição de Ensino Superior e, portanto local onde se 
pesquisa livremente-, sem nenhum outro tipo de limite que não seja à 
vontade do pesquisador. Pesquisas são realizadas em prol do conhe-
cimento científico; outras, no entanto, são feitas apenas no intuito do 
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cumprimento de normas para a conclusão dos cursos.
A universidade tem por missão formar profissionais e técnicos 

com competência, visão crítica e perspectiva humanística, sendo a 
ética importante em toda essa concepção. Nas comunidades acadê-
micas, todas as relações entre os membros dos diferentes segmentos 
–docentes, discentes e funcionários-, exigem uma base ética (5).

A história das pesquisas envolvendo seres humanos está marcada 
por situações consideradas abusivas para com os sujeitos envolvidos 
nos estudos realizados. Inicialmente, os pesquisadores utilizavam 
como sujeitos dos experimentos não somente eles próprios, mas tam-
bém seus familiares e vizinhos. Em consequência da divulgação das 
atrocidades ocorridas nos campos nazistas e da realização do julga-
mento de Nuremberg, promovido pelos Estados Unidos, foi elabora-
do o primeiro documento internacional, conhecido como o Código de 
Nuremberg. Mas tarde, por volta de 1964, o crescimento do número 
de pesquisas terapêuticas realizadas por médicos e a repercussão que 
isso poderia acarretar sobre a prática profissional, levou a Associação 
Médica Mundial a elaborar e promulgar a Declaração de Helsinque, 
que registrava a importância de se respeitar os seres humanos em sua 
totalidade e defender os sujeitos em situação de vulnerabilidade (6). 

O Brasil conta, atualmente, com cerca de 550 Comitês de Ética em 
Pesquisa (CEP) credenciados, e a estrutura do sistema CONEP/CEP 
pode ser considerada um exemplo para países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Estima-se que mais de 5.000 profissionais e repre-
sentantes da comunidade estejam envolvidos nas discussões relati-
vas aos aspectos éticos e metodológicos de projetos de pesquisa –pelo 
menos uma vez por mês-. Supõe-se que cerca de 600.000 sujeitos que 
participam de estudos realizados no país estejam protegidos pelo Sis-
tema CONEP/CEP (6).

Este estudo tem como objetivo geral analisar a percepção do usuá-
rio do CEP, acerca do processo de submissão do Protocolo de Pesquisa 
no CEP. Os objetivos específicos são: traçar o perfil sociodemográfico 
dos usuários do CEP; averiguar os conhecimentos dos participantes 
da pesquisa acerca da importância do CEP; e identificar as dificul-
dades e formas de enfrentamento do pesquisador ao submeter seu 
protocolo de pesquisa ao CEP.
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Metodologia

Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, rea-
lizado no CEP de uma universidade do Norte Cearense, entre os 
meses de novembro de 2007 e maio de 2008.

Os sujeitos foram os usuários, estudantes de graduação e pós-gra-
duação (lato-sensu e stricto sensu) do CEP. Com relação aos critérios 
de inclusão e exclusão referente aos usuários, foram incluídos em 
nossa amostra aqueles que se dirigiram à sede do CEP no período 
correspondente à coleta dos dados e que aceitaram participar do es-
tudo após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Para a coleta de dados utilizamos como instrumento um rotei-
ro de entrevista semi-estruturada, as entrevistas foram gravadas e 
transcritas posteriormente mediante aceitação por parte dos sujeitos 
do estudo. Para análise das entrevistas, foi utilizada a técnica do 
discurso do sujeito coletivo (DSC) (7) que permite a sistematização 
e análise detalhada do conteúdo dos dados coletados.

Buscando o alcance dos objetivos definidos para o presente es-
tudo, são apresentados, a seguir, os discursos que ilustram como os 
pesquisadores usuários do CEP se posicionam frente ao processo de 
submissão de seu protocolo de pesquisa. Para coletarmos as infor-
mações entrevistamos 40 pesquisadores que submeteram suas pes-
quisas ao CEP. A entrevista continha seis perguntas abertas, além de 
dados de identificação. A análise dos discursos está fundamentada 
em cinco categorias, além de um perfil.

Os procedimentos de construção do DSC utilizados nesta pes-
quisa obedeceram aos seguintes passos: copiar, integralmente, o 
conteúdo de todas as entrevistas; identificar, destacar e agrupar as 
ideias centrais de mesmo sentido; criar uma ideia central ou ancora-
gem síntese; e construir o DSC.

O estudo incorporou os quatro princípios da bioética de acordo 
com as diretrizes e normas da Resolução CNS 196 de 1996 (8) (au-
tonomia, beneficência, não-maleficência, e justiça), e foi submetido 
à apreciação do CEP da UVA.
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Resultados e Discussão

Caracterização dos sujeitos do estudo

De acordo com as variáveis sociodemográficas, a maioria dos 
pesquisadores pertencia ao sexo feminino (perfazendo 70% dos 
entrevistados). A idade média das mulheres foi de 28 anos; a dos 
homens foi de 34 anos. Quanto à formação acadêmica, 82,5% dos 
participantes vinham da área da saúde (enfermagem, psicologia ou 
medicina) e 7,5% de outras áreas do conhecimento (matemática, le-
tras e pedagogia). 

No que se refere ao nível de formação: 50% eram de graduação, 
30% de pós-graduação (25% do tipo latu sensu e 5% do tipo stric-
tu sensu), e o 20% restante correspondia a pesquisas institucionais, 
financiadas por instituições de fomento à pesquisa como o Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e a Fundação Cearense de Apoio e Desenvolvimento da Pesquisa 
(FUNCAP). Em relação ao vínculo, 90% dos pesquisadores estavam 
vinculados à universidade do CEP e 10% a outras instituições de 
nível superior.

Abstração dos discursos

Preenchimento da Folha Rosto no Sistema de Informação sobre 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (SISNEP)

Embora a Folha de Rosto (FR) seja considerada como um docu-
mento necessário e indispensável ao protocolo, a maioria dos sujei-
tos entrevistados afirmou não conhecer –ou conhecer parcialmente- 
seu processo de construção. Alguns atestaram a não participação no 
preenchimento da FR ao compromisso do orientador –pesquisador 
responsável- em preenchê-la.

DSC – 1 Tive, principalmente na parte que ele perguntava das 
três amostras, no local, no Brasil e no mundo, tem perguntas 
que se têm dúvidas para responder. No roteiro que a gente 
recebe não diz como preencher, só como acessar. Eu tive que 
ter toda uma aprendizagem. O acesso a página, a linguagem 
era complicada, não era acessível, com questionamentos des-
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necessários. Quando eu comecei a ler as perguntas eu não 
sabia como responder e terminei fazendo aqui no comitê, fi-
quei com dificuldade com relação à instituição (sediadora e 
vinculada), e em relação aos sujeitos da pesquisa.
Ideias Centrais: dúvidas; ter toda uma aprendizagem.

DSC 2 - Eu não participei da construção, não construí a folha 
de rosto, foi minha orientadora, se eu fosse preencher sozinha 
eu teria dificuldade na linguagem, eu não sabia o que era 
folha de rosto e nem participei do preenchimento. A verdade 
é que eu nunca fiz uma folha de rosto, quem fez foi o meu 
orientador.
Ideia Central: não participou da construção; o orientador 
quem preenche.

As dificuldades apresentadas pelos usuários do CEP são empe-
cilhos para o bom desenvolvimento do processo de pesquisa. Houve 
dúvidas sobre a definição exata do que representa instituição sedia-
dora e vinculada à pesquisa.

No DSC 2, percebemos que há um protagonismo do orientador na 
confecção da FR; podemos ressaltar que em nível de graduação isto 
é louvável desde que o orientador exija a participação do orientando 
neste processo, uma vez que assim o orientando poderá apreender e 
compreender todo o fluxo de preenchimento da folha de rosto.

Em relação às pesquisas de pós-graduação, parece haver ainda 
em alguns casos o protagonismo do orientador no preenchimento da 
folha em questão. Para amenizar essas dificuldades, sugerimos que 
os orientadores primem por uma orientação mais detalhada, mais 
específica e caminhem junto com seus orientandos, no sentido de 
esclarecer a importância da submissão de suas pesquisas a um CEP, 
explicando todo o trâmite do processo de submissão.

Para o preenchimento da folha de rosto, é necessário que o pes-
quisador responsável seja cadastrado no SISNEP. Criado no ano 
2000, esse constitui uma ferramenta que trouxe agilidade e transpa-
rência para o dia-a-dia dos pesquisadores que atuam no Brasil e, ao 
mesmo tempo, a garantia à população de mecanismos para exercer 
o controle social no campo da ciência (9).



109

Revista Brasileira de Bioética 2013;9 (1-4):103-117

Leitura da Resolução do CNS Nº 196/1996

A Resolução CNS 196 de 1996, denominada Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, cons-
titui documento fundamental de proteção aos sujeitos da pesquisa, 
sendo fundamentada nos principais documentos internacionais que 
emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem 
seres humanos.

DSC 1 - Eu li uma parte, que fala dos quatro princípios fun-
damentais, beneficência, não-maleficência, justiça e auto-
nomia, na íntegra mesmo não. Li, mas ficaram parágrafos 
incompreensíveis. Sou ex-membro do Comitê, isso ajudou na 
construção do meu projeto na forma de não ser indutivo. Con-
fesso que li por cima, a gente teve uma disciplina no mestra-
do só voltada pra isso, e acabou contribuindo, mas eu não 
parei e li toda, não. Fiz uma breve leitura, não foi geral. Li, 
mas não completamente.
Ideia Centrais: breve leitura; leitura superficial.

DSC 2 - Não, não li essa resolução. Não tive acesso à resolu-
ção, eu não li essa lei
Ideia Central: não leu a Resolução.

O aprimoramento constante das normas para pesquisa envol-
vendo seres humanos firmou-se como marcante característica do 
meio científico brasileiro. Ao lado dos esforços intensos de manter 
espaços de grande reconhecimento em nível nacional e interna-
cional, a nossa ciência e tecnologia revelam grande sensibilidade 
e compromisso social, com destaque para o respeito intransigente 
dos direitos de cidadania dos seres humanos, sujeitos das pesquisas. 
Esta explicitação consta das principais resoluções e normas do Con-
selho Nacional de Saúde, sobre a Ética nas Pesquisas que Envolvem 
Seres Humanos, que nos colocam hoje entre os países mais evoluí-
dos neste nobre campo de atividades (10).

No DSC 1, notamos que muitos dos sujeitos da pesquisa, embora 
afirmarem a realização de uma leitura breve e superficial da resolu-
ção, desconhecem-na no seu verdadeiro papel. Afirmam encontrar 
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na Resolução parágrafos incompreensíveis, ou terem lido apenas 
por fazer parte de seu cotidiano, como afirma uma entrevistada que 
teve uma disciplina no programa de mestrado que realizava.

No DSC 2, os entrevistados atestam a não leitura e até mesmo o 
não conhecimento dessa resolução, o que implica a falta de supor-
te necessário para a montagem do projeto e posterior realização da 
pesquisa.

A não leitura ou leitura superficial tem implicações negativas 
para a elaboração do protocolo de pesquisa, e principalmente para a 
sua implementação. Sabemos que é na resolução que estão disponí-
veis as orientações básicas quanto aos princípios éticos necessários 
ao pesquisador e sua relação com os sujeitos envolvidos no estudo. 
Sem o conhecimento consistente deste documento o projeto pode 
tornar-se inadequado eticamente.

Justificativa para a Submissão do Protocolo de Pesquisa ao CEP

A Resolução CNS 196 de 1996, item II, orienta que toda pes-
quisa envolvendo direta ou indiretamente seres humanos, realizada 
em qualquer área do conhecimento, deve ser pautada nos princípios 
éticos, incluindo o manejo de informações ou materiais. Assim, tam-
bém são consideradas pesquisas envolvendo seres humanos as en-
trevistas, aplicação de questionários, utilização de bancos de dados 
e revisões de prontuários; essas pesquisas, no entanto, devem ser 
apresentadas a um CEP (8).
 

DSC 1 - Porque faz parte! Porque tinha que submeter, fui es-
timulada pela orientadora, mas se não fosse a monografia eu 
não entregaria aqui no CEP. É uma rotina para prosseguir o 
estudo. Me disseram que era necessário, eu achava que era 
obrigado por causa da monografia. A faculdade diz que tem 
que passar pelo comitê. A gente passa não por vontade pró-
pria, mas porque tem que passar. A gente ficou sabendo que 
precisaria como norma da instituição, pra ter o certificado de 
conclusão. Achei que era obrigatório, mas acho importante o 
parecer do comitê.
Ideia Central: submissão ao comitê para cumprir burocracia 
exigida.

DSC 2 - Por indicação do que era o Comitê de Ética. Porque 
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todo projeto que envolva seres humanos tem que passar pelo 
comitê. Como essa pesquisa trabalha com seres humanos, eu 
decidi prezar sempre pelos princípios éticos. Por ter estado por 
dentro do processo do CEP e por acreditar que esse comitê 
ele é funcional, ele tem uma responsabilidade social, prin-
cipalmente ética. Eu quero fazer uma coisa bem feita, aqui 
é seguro. Como é em saúde mental, então é uma população 
vulnerável, então me ajudou a própria necessidade mesmo. 
É importante ter outras pessoas avaliando o trabalho, vendo 
os erros, dando sugestões. Porque já que é uma pesquisa com 
entrevistas, com seres humanos, tem que ter esses critérios.
Ideia Central: submissão ao CEP por ser uma pesquisa que 
envolve seres humanos.

O CEP, embora desempenhe um papel consultivo e educativo, 
procurando fomentar a reflexão em torno da ética na ciência, é visto 
por alguns usuários apenas como emissor de pareceres para permi-
tir a realização da pesquisa, já que nos últimos anos instituições de 
ensino, órgãos de fomento à pesquisa e revistas científicas exigem a 
avaliação do estudo, ainda em sua fase de projeto, por um CEP (9).

No DSC 1, observamos que a maioria dos entrevistados desco-
nhece o verdadeiro papel de um CEP, alegando submeter seus tra-
balhos apenas por ser obrigatório pela Universidade, para assim ob-
ter certificação de curso, e desconhecendo sua responsabilidade em 
trabalhar com humanos. Os entrevistados afirmaram também que 
a submissão era feita muitas vezes por incentivo do orientador da 
pesquisa, e/ou colegas de curso, porém não se tratava de decisão 
consciente.

A pesquisa em si é realizada com o objetivo de descobrir algo 
novo, ou para corroborar ou refutar algo já conhecido. A motivação 
básica que leva o sujeito a realizar uma pesquisa científica é o apren-
dizado, seja do método científico, seja das técnicas empregadas ou 
ainda do assunto em foco na pesquisa. Outros aspectos menos no-
bres como projeção acadêmica, titulação ou melhoria financeira são 
motivos que também levam o sujeito a realizar uma pesquisa (4).

Neste sentido, percebemos que há um aumento significativo de 
pesquisas realizadas no campo da saúde ou em outras áreas do co-
nhecimento já que o ato de pesquisar vem sofrendo modificações 
positivas devido às crescentes discussões sobre a ética na pesquisa. 
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O conceito de pesquisa é muito amplo, mas a característica básica 
de seu campo de atuação é produzir conhecimentos que possam tra-
zer benefícios, tanto diretos como indiretos, à sociedade. É a busca 
de conhecimentos que possam nortear ações em diferentes áreas de 
atuação, visando à solução e o entendimento de questões em diver-
sas naturezas (11).

Já no DCS 2 pudemos observar que cerca de 20% dos entrevis-
tados, embora sendo uma minoria, afirmou ser consciente de sua 
atitude em enviar seu trabalho ao CEP para apreciação ética, pois 
se tratava de uma pesquisa envolvendo seres humanos. Daí a neces-
sidade de submeter a pesquisa a um CEP, visto que estudos desta 
natureza, envolvendo sujeitos ou coletividades, necessitariam desta 
anuência, para seguir todos os paramentos éticos e legais. 

Dificuldades para Submissão do Protocolo de Pesquisa ao CEP

De acordo com a Resolução CNS 196 de 1996, o CEP somen-
te deve receber protocolos de pesquisa adequadamente elaborados 
em português, contendo: folha de rosto devidamente preenchida e 
assinada; projeto de pesquisa completo, incluindo cronograma, or-
çamento e termo de consentimento livre e esclarecido e pós-infor-
mado; e curriculum vitae do pesquisador responsável e dos demais 
participantes.

A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 
compreende aspectos éticos e legais.

DSC 1 - A questão do prazo e a burocracia que envolve o 
processo. Conseguir a assinatura da Folha de Rosto pelo res-
ponsável. Em relação ao TCLE e a FR, pensei que eram duas 
cópias e era apenas uma, não sabia se precisava assinar. As 
burocracias, tipo ofício para a instituição, Folha de Rosto, etc. 
Dificuldade em elaborar o projeto, a metodologia da pesqui-
sa. Saber quais os documentos necessários para submissão 
da pesquisa. 
Ideia Central: burocracias.

DSC 2 - Faltou uma divulgação, pelo menos algum papel 
num flanelógrafo. Falta de informação, não tem divulgação. 
A demora das informações chegarem lá no curso de Especia-
lização. O CEP precisa ser divulgado mais, talvez ele tenha 
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uma divulgação dentro do meio acadêmico, lá, pros alunos, 
mas pra quem já saiu algum tempo da Universidade e termi-
nou há algum tempo, eles não sabem nada do comitê. 
Ideia Central: falta de divulgação.

No DSC2, constatamos que a maior dificuldade relatada pelos 
usuários deste CEP em submeter seu projeto, seria a falta de divul-
gação do próprio CEP, em relação a sua função na Universidade, 
bem como as burocracias intrínsecas ao processo de submissão.

No DSC 1, as dificuldades abordadas pelos usuários do CEP em 
questão demonstram que o pesquisador ainda esbarra em critérios 
básicos diante do processo de pesquisa, como, por exemplo, a bu-
rocracia que envolve, julgando, muitas vezes, procedimento desne-
cessário. No entanto, a avaliação ética de um projeto de pesquisa 
em saúde baseia-se na qualificação do projeto de pesquisa, na ex-
periência da equipe de pesquisadores envolvidos, na avaliação do 
risco-benefício envolvido, na informação precisa e detalhada ao su-
jeito da pesquisa e consequente obtenção do seu consentimento in-
formado, e na prévia avaliação de possíveis efeitos da investigação 
pretendida (12).

O protocolo de pesquisa é um conjunto de documentos que o 
pesquisador prepara como parte do processo de elaboração de seu 
projeto de pesquisa. A preparação deste material é uma tarefa bu-
rocrática que causa descontentamento ao pesquisador, que se sente 
perdendo tempo valioso na juntada de documentos que, a primeira 
vista, parecem irrelevantes. O protocolo assim exigido visa garantir 
dois aspectos importantes: a cientificidade da pesquisa e sua eti-
cidade (13) e permite que o pesquisador organize sua proposta de 
trabalho, como também, que o CEP desempenhe sua função de con-
trole social.

Já no DSC 2, os entrevistados expressaram que há uma falta de 
divulgação das atividades do CEP, e que o mesmo deve procurar 
atender e dar orientação para os pesquisadores antes da apresenta-
ção do protocolo, assim como divulgar sua missão na universidade 
na comunidade, tendo uma relação transparente, objetiva e acolhe-
dora, assessorando o pesquisador nas suas dúvidas.

Na tentativa de amenizar essas dificuldades, sugerimos que o 
CEP, junto com o orientador e a universidade, exerça seu papel de 
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educação continuada junto aos pesquisadores, promovendo a dis-
cussão dos aspectos éticos das pesquisas, bem como ofertando ati-
vidades, como seminários, palestras, jornada, cursos de extensão, 
entre outros. O CEP deve também assegurar aos usuários informa-
ções de todo o processo de submissão do protocolo, conscientizando 
que todos os documentos são necessários para a apreciação, tanto 
do ponto de vista ético, como metodológico. 

Vantagem em ter um trabalho apreciado por um CEP

Ao interrogar os sujeitos da pesquisa sobre as possíveis vanta-
gens em submeter um protocolo de pesquisa a um CEP, a maioria 
dos entrevistados enfatizou que só submete seus projetos porque 
gostaria de publicá-los futuramente. 

DSC 1 - A vantagem é que eu posso publicar meu projeto e 
também porque a pesquisa fica registrada. A vantagem é que 
o nosso trabalho fica sério, tem respaldo e gente pode publi-
car. Eu terei um direcionamento melhor para preparar minha 
monografia, além da segurança, agente recebe como se fosse 
um parecer que isso vai poder ser publicado, isso é um incen-
tivo. Algumas pessoas de fora vão olhar com outros olhos pro 
nosso trabalho, sobre a pesquisa e contribuir. A credibilidade 
com a sua pesquisa, você vai está fazendo uma coisa seguin-
do os critérios nacionais, então se você publicar em qualquer 
lugar todos vão saber que você fez tudo certinho dentro dos 
critérios, não foi uma pesquisa aleatória. 
Ideias Centrais: seriedade da pesquisa; respaldo científico; 
possibilidade de publicação.

DSC 2 - Dá mesmo essa segurança em você não tá come-
tendo nenhuma arbitrariedade, nenhum delito, eu acho que 
lhe deixa mais seguro pra realizar sua pesquisa. Enfim, seria 
a garantia de que seu trabalho não está ferindo com a ética 
cientifica.
Ideia Central: garantia de que a pesquisa não está ferindo a 
ética cientifica.

Ter uma pesquisa respaldada em critérios éticos foi a vantagem 
citada com maior ênfase pelos usuários do CEP. Saber que se está 
desenvolvendo uma pesquisa dentro dos parâmetros éticos e legais, 
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torna o trabalho sério, além de proteger os participantes do estudo. 
Outras vantagens como possibilidade de publicação, credibilidade, 
seriedade, segurança e incentivo, também foram enfatizadas pelos 
usuários do CEP.

Salientamos que além de todas as vantagens citadas, o pesqui-
sador precisa estar convicto da necessidade da submissão do projeto 
ao CEP pelo fato de sua pesquisa envolver seres humanos. 

Um papel fundamental a ser desenvolvido pelo CEP local deve 
ser o de promover a formação e educação continuada de seus mem-
bros, assim como a dos pesquisadores e sujeitos de pesquisa envol-
vidos com a instituição da qual ele faz parte (9). É importante que o 
CEP disponibilize aos próprios membros e aos pesquisadores, ende-
reços eletrônicos referentes ao tema da ética em pesquisa, estando 
sempre aberto para receber sugestões e incorporações advindas dos 
pesquisadores (14).

O papel educativo deve ser desempenhado mediante a realiza-
ção de reuniões, seminários, mesas-redondas, grupos de discussão, 
criação de pagina eletrônica (site), e outros meios que possibilitem 
reflexão e discussão de temas éticos, casos com dilemas específicos 
e situações conflituosas. Deve ser estimulada a criação de cursos 
básicos sobre “ética em pesquisa com seres humanos” para pesqui-
sadores institucionais, estudantes de graduação e pós-graduação, e 
representantes dos usuários, por meio de diversas formas de repre-
sentação desenvolvidas na atual dinâmica social: associações, orga-
nizações não-governamentais, etc. (9).

Considerações Finais

O CEP é visto, na maioria das vezes, apenas como órgão emissor 
de parecer, perdendo sua verdadeira missão dentro e fora da univer-
sidade: a de órgão facilitador e norteador para a realização de estu-
dos que envolvam seres humanos, procurando fomentar a reflexão 
em torno da ética na ciência.

Ao final desse estudo, pudemos perceber que o pesquisador 
ainda esbarra em critérios básicos diante do processo de pesquisa, 
convivendo com uma situação constantemente angustiante quando 
o fator é submissão de seu protocolo de pesquisa ao CEP, pois en-
frenta, além de uma burocratização, a falta de informações quanto 
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à data de reuniões, documentação necessária e prazo para entrega 
dos pareceres consubstanciados.

São necessárias ações de caráter educativo para os pesquisado-
res, a fim de tornar mais claro o papel do CEP como defensor dos 
sujeitos das pesquisas.

Este artigo foi organizado a partir de uma pesquisa mais ampla 
intitulada “Análise dos Protocolos de Pesquisa Apreciados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA)”, que contou com apoio financeiro da FUNCAP. 
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Resenha de livros

Esta seção se destina à apresentação de resenhas de livros de interesse 

para a bioética.

A fome e o mangue: o drama de uma descoberta

Homens e Caranguejos
Castro J
São Paulo: Brasiliense, 1968
ISBN: 9788520005392

A cidade do Recife, a Veneza brasileira, localizada no estado do 
Pernambuco, é o cenário de Homens e Caranguejos, do ilustre Josué 
de Castro, que de maneira tocante, relata com sutileza e sensibilidade 
o drama fétido e vergonhoso da fome, nas terras pobres e famintas 
do Nordeste brasileiro. O livro em comento enquadra-se no gênero 
literário romance e apresenta-se como um livro de memórias.

Em sua narrativa, pelos olhos negros e profundos de um pequeno 
protagonista, tudo é possível contemplar: desde a infância que insiste 
em vingar nos alagados da cidade do Recife, até o estranho mimetismo 
entre homens e caranguejos.

A referida obra conta a história da descoberta que o autor fez, 
ainda menino, da fome e da desigualdade; também, da percepção que 
teve do escanteio social sofrido pela sociedade do mangue, sempre à 
margem de duas estruturas econômicas que a história até hoje não 
costurou em um mesmo tecido: a agrária feudal e a capitalista. 

A sociedade do mangue é uma coletividade imprensada entre 
essas duas estruturas esmagantes, e tem na fome a grande força 
modeladora do seu comportamento moral, dos seus valores éticos e 
dos seus sentimentos dominantes. Vê-los agir, falar, lutar, sofrer, viver 
e morrer é ver a própria carência esculpindo, com suas despóticas 
mãos de ferro, seus caracteres.

A história trazida pelo autor pernambucano ainda encanta com 
quase meio século de publicação. Além disso, os dramas vividos pelo 
protagonista João Paulo e sua família soam extremamente atuais para 
o Brasil nordestino, semiárido, miserável, analfabeto, ironicamente 
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berço de um povo forte, incansável e feliz.
A genialidade de Castro é tanta, que mesmo aqueles que nunca 

estiveram no Nordeste, ou mesmo diante do ecossistema do mangue, 
podem sentir-se parte da sua narrativa. É possível, ainda, mesmo sem 
qualquer vinculação com o regionalismo próprio da obra, identificar-
se não só com as mazelas vividas pelos moradores dos mocambos, 
mas sobretudo sensibilizar-se com as alegrias vividas nas choças e 
nos casebres de barro, fincados na lama do rio Capibaribe.

Em sua obra é possível, também, observar que no ciclo misterioso 
do caranguejo ocorre a mais profunda simbiose entre homens e 
crustáceos que se arrastando, agachando, vivendo das migalhas 
um do outro, em meio à podridão e à lama, caminhando para trás, 
assemelham-se vergonhosamente em tudo, mostrando que na luta 
pela sobrevivência o homem tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo 
espera.

O douto cientista ensina ainda que não é só no banco das 
universidades que o aprendizado é construído. O conhecimento 
que ele tinha sobre a fome, a pobreza, a influência do meio no 
comportamento do indivíduo, bem como da vulnerabilidade humana, 
revelou-se, na mais tenra idade, na lida, na convivência e no contato 
com o semelhante.

Em seu livro, Homens e Caranguejos, Josué de Castro descreve o 
cenário da sua infância. A imagem do mangue atravessa sua vida e é 
seu primeiro campo de inquietação social, a partir do qual passará a 
compreender o fenômeno da fome.

Não distingue mangue de manguezal; para ele, vegetação e 
ecossistema se confundem. Todavia, é importante esclarecer que 
enquanto manguezal é um ecossistema típico de áreas costeiras 
alagadas e de regiões de clima tropical ou subtropical, o mangue é o 
tipo de vegetação predominante nos manguezais.

Sobre a vegetação do manguezal, a obra de Castro não entra 
em detalhes, mas por intermédio de suas narrativas, percebe-se 
que existe uma variedade pequena de plantas, o que faz desse 
ambiente algo naturalmente pouco produtivo. Todavia, em termos 
de ecossistema, trata-se de um meio extremamente rico, posto que 
abriga grandes populações de crustáceos, peixes e moluscos.

Percebeu desde a infância e registrou no livro, a estranha 
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semelhança entre os moradores do mangue do rio Capibaribe e os 
caranguejos, ambos recobertos de lama, não adaptados à vida na 
cidade e famintos. Os homens sobreviviam catando caranguejos, 
enquanto os caranguejos se nutriam com os dejetos humanos.  
 O Ciclo do Caranguejo, um dos pontos altos da obra, descreve 
em prosa poética a vida de uma família habitante dos mangues do 
Recife, originária do sertão nordestino, que migrou para a cidade 
fugindo dos efeitos da seca, acreditando nas promessas de uma 
vida melhor na cidade. Sem condições de sustentar-se, restou-
lhes apenas a opção de instalar-se no mangue, onde o terreno não 
era de ninguém, mas sim de todos.    
 O livro conta ainda que os períodos de grandes estiagens 
sempre fizeram parte da rotina do sertanejo, que, na luta contra o 
subdesenvolvimento local e fugindo da devastação que o mata de 
fome ou inanição, acostumou-se a buscar em outras áreas condições 
mínimas de sobrevivência.

Assim, o homem da caatinga, apesar de descontente e 
inconformado por ter que abandonar sua terra, depois de já ter 
esgotado todas as suas reservas de milho e de farinha, vê-se 
inevitavelmente expulso do seu chão, tendo que rumar para os 
grandes centros urbanos do litoral nordestino, ou de outros estados 
brasileiros, para encontrar sua derradeira esperança de vida.

Ocorre que a esperança por uma vida longe de privações e 
carestias se desfaz rapidamente quando percebe que para o trabalho, 
mais que boa vontade, é necessária qualificação. Desta feita, em 
meio ao burburinho exigente e descompensado das grandes cidades, 
o homem simples e faminto do sertão, aconchega-se nas periferias 
urbanas à procura de atividades primitivas que possam garantir-lhe 
algum meio de sustento.

É neste contexto de marginalização progressiva que a pesca do 
caranguejo até hoje representa uma tábua de salvação para muitos 
nordestinos, fazendo, todavia, que o homem habitante do mangue, 
depois de inserir-se na lama pegajosa dos rios, assemelhe-se ao 
caranguejo e com ele possua uma profunda simbiose. Simbiose, por 
meio da qual se desenvolva uma interessante e sofrida relação de 
dependência, de onde dificilmente sairá. 

O Ciclo da Fome e o Ciclo do Caranguejo, relatados com 
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propriedade pelo autor, sob um determinado prisma, nos parecem 
indissociáveis e antagônicos. Todavia, são percebidos com simetria e 
exatidão quando vistos da lama, em meio à vegetação anfíbia, densa 
e retorcida, que brota nas terras lodosas dos rios.

As amarguras existenciais que perfazem a natureza humana, 
aquelas primeiras, quase pueris, que dominam o nosso imaginário 
muito antes de conseguirmos entendê-las, como nascer, crescer, 
viver e morrer, encontram no mangue a sua grande camaradagem 
e interseção, pois é lá que homens e caranguejos completam o seu 
ciclo insólito de existência.

O fato de ambos possuírem a mesma mísera condição e de serem 
conjuntamente inquilinos do mesmo pedaço de terra alagada, faz 
deles, além de escravos da angústia de sobreviver, irmãos de leite e 
de lama, que juntos seguem sócios, mendigando e decompondo-se, 
nessa imensa sociedade ofegante e oprimida.

O que mais apavora é que a fome, este antigo instrumento de 
matar da morte, não se verifica como um drama local, uma realidade 
apenas do homem que vive no mangue; muito menos algo que aflige 
somente o nordeste brasileiro ou as demais regiões desiguais do 
nosso país. A fome, essa velha conhecida do mundo, que há tempos 
estigmatiza, humilha e dizima, é, na realidade, um infame drama 
universal, patrimônio miserável da humanidade.

A fome não tem rosto e corrói silenciosamente inúmeras 
populações do mundo, sendo um fenômeno a cuja ação nefasta 
nenhum continente escapa, possuindo dois vieses assustadoramente 
vorazes: não comer nada e definhar de maneira vertiginosa até o fim; 
ou comer de maneira inadequada e entrar em regime de carências, 
como vemos acontecer com o homem-caranguejo.

A luta incessante pela vida encontra seu desafio máximo no 
mangue, pois tem na presença constante da fome o fator decisivo 
do comportamento moral e ético do homem, influenciando com 
maestria o seu pensar, o seu agir, o seu sofrer e o seu querer, 
retirando-o silenciosamente da condição de indivíduo para colocá-
lo no patamar de crustáceo ou mera carcaça de vísceras verdes.

Apesar de estar entre nós, a fome não foi feita para o homem, 
assim como o homem não feito para a fome. O Ciclo da Fome, 
diferentemente do Ciclo do Caranguejo, não é natural. Na realidade, 
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o primeiro é fruto das relações socioeconômicas estabelecidas pelos 
homens, expressão biológica máxima de males sociológicos, sendo, 
portanto, um flagelo fabricado pelo homem contra o próprio homem; 
já o segundo é fenômeno casuístico e imprevisível, mero capricho do 
ecossistema do mangue.      
 No livro Homens e Caranguejos a questão da fome é central 
no contexto do mangue, mas no que tange ao drama vivido no 
Sertão nordestino, o problema não seria permanente, mas ocorreria 
de forma aguda apenas nos períodos de seca, sobretudo quando se 
prolongava.     
 Castro deixou um grande legado para o povo brasileiro, e 
também para o mundo. Ele foi pioneiro no alerta de que a fome 
e o regime alimentar impróprio eram consequências da estrutura 
econômica e social dominante, e nada tinham a ver com a natureza 
ou com os fenômenos naturais.

O estudo da obra Homens e Caranguejos mostra-nos que as 
sociedades, independente da forma como se constituem, estão 
impossibilitadas de criar riqueza sem gerar pobreza, posto que o 
modelo que as orienta baseia-se na degradação indiscriminada da 
natureza e do ser, favorecendo uma visão mecanicista do homem 
que há tempos tem sua existência reduzida aos bens materiais que 
produz e possui.

Observamos, a partir dessa análise elementar –o presente 
documento não tem a pretensão de esgotar a complexidade da obra 
Homens e Caranguejos-, que é preciso articular mecanismos para 
desenvolver relações mais justas, verdadeiramente comprometidas 
e solidárias, para dar novos rumos à nossa sociedade, para que todos 
nela possam caber e inserir-se.

Precisamos, portanto, trabalhar a humanização do homem para 
além dos tempos de crise. É preciso fomentar uma consciência 
perene de responsabilidade pessoal, social e política em relação 
à vida. As intervenções bioéticas, para serem efetivas, precisam 
florescer para libertar, empoderar e emancipar os indivíduos e as 
comunidades que estejam em condição de vulnerabilidade.

Josué de Castro foi, sem dúvida, uma figura única que marcou com 
suas ideias e obras, tanto o cenário nacional, quanto o internacional. 
Homens e Caranguejos é a prova literária de que boa parte do seu 
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tempo, talento e vida, foram dedicados ao entendimento do drama 
da fome, sempre buscando olhares e soluções para as desigualdades 
sociais, a miséria e todos aqueles que viviam jogados, esquecidos e 
marginalizados no meio do mundo.

Ticiana Garcia Fernandes Vieira
Universidade de Fortaleza, Ceará, Brasil
garciaticiana@gmail.com
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Atualização científica

Esta seção se destina à apresentação de resumos e comentários de 

artigos científicos recentes.

Existem boas razões para se temer a biotecnociência?

Schramm FR
Rev Bioethikos. 2010;4(2):189–97

Nesse artigo, Fermin Roland Schramm procura apresentar 
argumentos favoráveis e contrários ao uso das biotecnociências, por 
meio da análise bioética da moralidade dessas. Busca verificar se o 
paradigma biotecnocientífico é necessário ou não em conformidade 
ao contexto, assim como a maneira em que deveria ser aplicado, 
quem deveria usá-lo e por que deveria ser usado.

O estudo, estruturado em oito páginas e distribuído em capítulos, 
apresenta uma reflexão sobre os dispositivos biopolíticos e de 
biopoder do Estado, propondo que estes dispositivos recorrem ao 
medo, tanto para proteger a população contra ameaças, quanto para 
controlá-la, por meio da limitação ou supressão de direitos.

Além disso, o documento apresenta termos chaves que dão 
suporte à reflexão e possibilitam alcançar o seu objetivo principal; 
são eles:

- Paradigma bioético, que permitiria refletir sobre as implicações 
morais da tecnociência contemporânea, implicando numa crítica 
aos limites da abordagem meramente epistemológica à moralidade 
da ciência representada pela ciência em ação (saber-fazer-agir).

- Globalização, considerando-o como polissêmico aplicável em 
contextos e épocas diferentes. Deve ser entendido simultaneamente 
como processo inclusivo e excludente, e utilizado a depender do 
contexto da análise, como o objeto de reflexão deste artigo sobre o 
risco na contemporaneidade.

- Risco, perigo e dano, o “risco” é uma condição existencial 
humana, que instaura um estado de urgência ilimitado e universal; 
o uso repetitivo do termo conduz à ideia de “perigo” e, por 
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consequência, aproxima-se semanticamente com a palavra “dano”, 
tornando-os indistinguíveis e assim importantes no contexto 
conceitual do ponto de vista moral e político.

- Paradigma biotecnocientífico, neologismo construído pelo autor 
para indicar uma nova forma de saber-fazer (que abarca sistemas 
complexos como os seres vivos, inclusive indivíduos e populações 
de humanos, referindo-se a sua estrutura biológica) envolvendo 
seres vivos (humanos ou não) como objetos de pesquisa, e utilizando 
as ferramentas da tecnociência para transformá-los. Possui três 
aspectos indissociáveis: o logoteórico (que se preocupa com o 
avanço dos conhecimentos); o poiético, técnico e prático (episteme - 
se ocupamdas aplicações dos conhecimentos científicos); e o aspecto 
que se distingue tanto da episteme clássica como da tecnociência 
moderna.

- Biotecnociência, um tipo de saber-fazer aplicado aos seres 
vivos, cada vez mais visível nas sociedades atuais. Este saber-fazer 
biotecnocientífico e seus produtos não são objeto de consenso na 
percepção pública, dividindo-se em: tecnofílicos, aqueles que 
entendem a técnica como algo imprescindível para a vida humana; 
tecnofóbicos, aqueles que veem a técnica representada como risco 
para a vida humana e o meio ambiente, inclusive nas relações de 
domínio dos homens de uns para com os outros; e aqueles que são 
representados por quem tenta ponderar os prós e os contras no uso 
das biotecnologias.

Estes termos podem ser adeptos: ao princípio da precaução, que 
possui um componente moral e outro pragmático; ao princípio da 
responsabilidade, preocupando-se com o futuro da espécie humana e 
com os impactos que as ações humanas podem causar nos processos 
naturais; ou ainda à ética procedimental que tenta evitar objeções 
às posições anteriores e considera que a biotecnociência pode ser, 
sob determinadas condições, benéfica para os humanos desde que 
as escolhas sejam debatidas livre e publicamente, chegando-se a 
acordos razoáveis.

A ética procedimental, segundo o autor, é bastante criticada 
porque parece recusar a priori as potencialidades emancipatórias 
da biotecnociência e a possibilidade que ela teria de enriquecer 
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a própria natureza humana. Enfim, que a tecnocientofobia 
associada ao conservadorismo naturalista tornou-se um obstáculo à 
responsabilização e incriminação dos verdadeiros responsáveis que 
são hierarquias políticas, econômicas e financeiras.

Como supracitado, o objetivo central do artigo é a biotecnociência 
como fonte de risco ou de salvação na era globalizada. De outro 
modo, o artigo procura mostrar que, em termos de aplicabilidade, 
as percepções do risco no campo da tecnociência dependem da 
finalidade pragmática da atividade científica, e dos seus aspectos 
operacionais e experimentais.

Considerações finais

O artigo apresenta um problema complexo, objeto de 
controvérsias, visto que há pressupostos favoráveis e contrários ao 
uso das biotecnociências. A celeuma apresentada talvez esteja em 
torno da aplicabilidade destas novas ferramentas, inevitáveis –ou 
seja, vão ocorrer independentemente da posição que cada pessoa 
adotar, o que não significa que a sua aplicação não deva ser discutida 
em um foro moral pluralístico-, que deve ser feita de forma consciente 
e ponderada, proporcionado assim, uma melhor qualidade de vida, 
tornando-se uma solução ética e, portanto, bioética.

Por fim, a análise bioética da moralidade das biotecnociências 
demostra que as querelas apresentadas no estudo possuem 
fundamento, visto que há especialistas que defendem uma 
concepção benéfica das biotecnociências, e outros que a percebem 
como meio perigoso e ariscado aos seres vivos, podendo ocasionar 
danos, talvez irreversíveis, tanto atuais quanto futuros.

Edinalda de Araújo Matias
Instituto de Educação Superior de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil
edinalda@gmail.com
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Documentos

Esta seção se destina a apresentar documentos de interesse para a 

bioética.

Apresentação

Em Sessão Plenária, realizada no dia 16 de abril de 2013, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou a Resolução CFM 
2.013 de 2013, que representa uma revisão da Resolução CFM 1.957 
de 2010 e que passa a ser a resolução que estabelece as diretrizes 
brasileiras para a utilização das técnicas de reprodução assistida. 
Essa revisão foi conduzida por uma câmara técnica do CFM e 
destaca a segurança da saúde da mulher e a defesa dos direitos 
reprodutivos para todos os indivíduos.

Camilo Manchola
Editor executivo da Revista Brasileira de Bioética

Conselho Federal de Medicina
Resolução CFM 2.013 de 2013

Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de 
reprodução assistida, anexas à presente resolução, como 
dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos e 
revoga a Resolução CFM nº 1.957/10.

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 Decreto n° 6.821, de 14 
de abril de 2009, e
CONSIDERANDO a importância da infertilidade humana como um 
problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a 
legitimidade do anseio de superá-la;
CONSIDERANDO que o avanço do conhecimento científico 
já permite solucionar vários casos de problemas de reprodução 
humana;
CONSIDERANDO que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na 
sessão de julgamento de 5.5.2011, reconheceu e qualificou como 
entidade familiar a união estável homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 
132);
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CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso destas 
técnicas com os princípios da ética médica;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do 
Conselho Federal de Medicina realizada em 16 de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Adotar as normas éticas para a utilização das técnicas de 
reprodução assistida, anexas à presente resolução, como dispositivo 
deontológico a ser seguido pelos médicos.
Art. 2º Revoga-se a Resolução CFM nº 1.957/10, publicada no 
D.O.U. de 6 de janeiro de 2011, Seção I, p. 79, e demais disposições 
em contrário.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 2013.

ROBERTO LUIZ D’AVILA 
HENRIQUE BATISTA E SILVA

Presidente 
Secretário-geral

NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE 
REPRODUÇÃO ASSISTIDA

I - PRINCÍPIOS GERAIS

1 - As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar 
a resolução dos problemas de reprodução humana, facilitando o 
processo de procriação.
2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista 
probabilidade efetiva de sucesso e não se incorra em risco grave de 
saúde para a paciente ou o possível descendente, e a idade máxima 
das candidatas à gestação de RA é de 50 anos.
3 - O consentimento informado será obrigatório para todos os 
pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida. Os 
aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da 
aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, 
bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com 
a técnica proposta. As informações devem também atingir dados 
de caráter biológico, jurídico, ético e econômico. O documento de 
consentimento informado será elaborado em formulário especial 
e estará completo com a concordância, por escrito, das pessoas a 
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serem submetidas às técnicas de reprodução assistida.
4 - As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção 
de selecionar o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) 
ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto 
quando se trate de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha 
a nascer.
5 - É proibida a fecundação de oócitos humanos, com qualquer outra 
finalidade que não a procriação humana.
6 - O número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos 
para a receptora não pode ser superior a quatro. Quanto ao número 
de embriões a serem transferidos faz-se as seguintes recomendações: 
a) mulheres com até 35 anos: até 2 embriões; b) mulheres
entre 36 e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres entre 40 e 50 anos: 
até 4 embriões; d) nas situações de doação de óvulos e embriões, 
considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos óvulos.
7 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de 
RA, é proibida a utilização de procedimentos que visem a redução 
embrionária.

II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RA

1 - Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento 
e cuja indicação não se afaste dos limites desta resolução, podem ser 
receptoras das técnicas de RA desde que os participantes estejam de 
inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre a mesma, de acordo 
com a legislação vigente.
2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos 
homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito da objeção de 
consciência do médico.

III - REFERENTE ÀS CLÍNICAS, CENTROS OU SERVIÇOS QUE 
APLICAM TÉCNICAS DE RA

 As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA 
são responsáveis pelo controle de doenças infectocontagiosas, 
coleta, manuseio, conservação, distribuição, transferência e descarte 
de material biológico humano para a paciente de técnicas de RA, 
devendo apresentar como requisitos mínimos:
1 - um diretor técnico responsável por todos os procedimentos 
médicos e laboratoriais executados, que será, obrigatoriamente, 
um médico registrado no Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição;
2 - um registro permanente (obtido por meio de informações 
observadas ou relatadas por fonte competente) das gestações, 
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nascimentos e malformações de fetos ou recém-nascidos, 
provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em 
apreço, bem como dos procedimentos laboratoriais na manipulação 
de gametas e embriões;
3 - um registro permanente das provas diagnósticas a que é 
submetido o material biológico humano que será transferido aos 
pacientes das técnicas de RA, com a finalidade precípua de evitar a 
transmissão de doenças;
4 - Os registros deverão estar disponíveis para fiscalização dos 
Conselhos Regionais de Medicina.

IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES

1 - A doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial.
2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e 
vice-versa.
3 - A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a 
mulher e 50 anos para o homem.
4 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em 
situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, 
resguardando-se a identidade civil do doador.
5 - As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem 
manter, de forma permanente, um registro de dados clínicos de 
caráter geral, características fenotípicas e uma amostra de material 
celular dos doadores, de acordo com a legislação vigente.
6 - Na região de localização da unidade, o registro dos nascimentos 
evitará que um(a) doador(a) tenha produzido mais que duas 
gestações de crianças de sexos diferentes, numa área de um milhão 
de habitantes.
7 - A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. 
Dentro do possível, deverá garantir que o doador tenha a maior 
semelhança fenotípica e imunológica e a máxima possibilidade de 
compatibilidade com a receptora.
8 - Não será permitido ao médico responsável pelas clínicas, unidades 
ou serviços, nem aos integrantes da equipe multidisciplinar que 
nelas prestam serviços, participarem como doadores nos programas 
de RA.
9 - É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação 
identificada como doação compartilhada de oócitos em RA, onde 
doadora e receptora, participando como portadoras de problemas de 
reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos 
custos financeiros que envolvem o procedimento de RA. A doadora 
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tem preferência sobre o material biológico que será produzido.

V - CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES

1 - As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar 
espermatozoides, óvulos e embriões e tecidos gonádicos.
2 - O número total de embriões produzidos em laboratório será 
comunicado aos pacientes, para que decidam quantos embriões 
serão transferidos a fresco, devendo os excedentes, viáveis, serem 
criopreservados.
3 - No momento da criopreservação os pacientes devem expressar 
sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos 
embriões criopreservados, quer em caso de divórcio, doenças graves 
ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.
4 - Os embriões criopreservados com mais de 5 (cinco) anos poderão 
ser descartados se esta for a vontade dos pacientes, e não apenas 
para pesquisas de células-tronco, conforme previsto na Lei de 
Biossegurança.

VI - DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO DE 
EMBRIÕES

1 - As técnicas de RA podem ser utilizadas acopladas à seleção 
de embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas 
causadoras de doenças.
2 - As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem 
do sistema HLA do embrião, com o intuito de seleção de embriões 
HLA-compatíveis com algum filho(a) do casal já afetado por doença, 
doença esta que tenha como modalidade de tratamento efetivo o 
transplante de células-tronco ou de órgãos.
3 - O tempo máximo de desenvolvimento de embriões “in vitro” será 
de 14 dias.

VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO ÚTERO)

 As clínicas, centros ou serviços de reprodução humana podem 
usar técnicas de RA para criarem a situação identificada como 
gestação de substituição, desde que exista um problema médico 
que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética ou em 
caso de união homoafetiva.
1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de 
um dos parceiros num parentesco consanguíneo até o quarto grau 
(primeiro grau – mãe; segundo grau – irmã/avó; terceiro grau – tia; 
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quarto grau – prima), em todos os casos respeitada a idade limite de 
até 50 anos.
2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial.
3 - Nas clínicas de reprodução os seguintes documentos e 
observações deverão constar no prontuário do paciente:

- Termo de Consentimento Informado assinado pelos 
pacientes (pais genéticos) e pela doadora temporária do 
útero, consignado. Obs.: gestação compartilhada entre 
homoafetivos onde não existe infertilidade;

- relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação 
clínica e emocional da doadora temporária do útero;

- descrição pelo médico assistente, pormenorizada e por escrito, 
dos aspectos médicos envolvendo todas as circunstâncias 
da aplicação de uma técnica de RA, com dados de caráter 
biológico, jurídico, ético e econômico, bem como os 
resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a 
técnica proposta;

- contrato entre os pacientes (pais genéticos) e a doadora 
temporária do útero (que recebeu o embrião em seu útero e 
deu à luz), estabelecendo claramente a questão da filiação 
da criança;

- os aspectos biopsicossociais envolvidos no ciclo gravídico-
puerperal;

- os riscos inerentes à maternidade;
- a impossibilidade de interrupção da gravidez após iniciado 

o processo gestacional, salvo em casos previstos em lei ou 
autorizados judicialmente;

- a garantia de tratamento e acompanhamento médico, inclusive 
por equipes multidisciplinares, se necessário, à mãe que 
doará temporariamente o útero, até o puerpério;

- a garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais 
genéticos), devendo esta documentação ser providenciada 
durante a gravidez;

- se a doadora temporária do útero for casada ou viver em 
união estável, deverá apresentar, por escrito, a aprovação do 
cônjuge ou companheiro.

VIII - REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM

 É possível desde que haja autorização prévia específica do(a) 
falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de 
acordo com a legislação vigente.
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IX - DISPOSIÇÃO FINAL

 Casos de exceção, não previstos nesta resolução, dependerão 
da autorização do Conselho Regional de Medicina.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM nº 2.013/13

No Brasil, até a presente data não há legislação específica a 
respeito da reprodução assistida. Transitam no Congresso Nacional, 
há anos, diversos projetos a respeito do assunto, mas nenhum deles 
chegou a termo.

Considerando as dificuldades relativas ao assunto, o 
Conselho Federal de Medicina produziu uma resolução – Resolução 
CFM nº 1.957/10 – orientadora dos médicos quanto às condutas 
a serem adotadas diante dos problemas decorrentes da prática da 
reprodução assistida, normatizando as condutas éticas a serem 
obedecidas no exercício das técnicas de reprodução assistida.

A Resolução CFM nº 1.957/10 mostrou-se satisfatória e 
eficaz, balizando o controle dos processos de fertilização assistida. 
No entanto, as mudanças sociais e a constante e rápida evolução 
científica nessa área tornaram necessária a sua revisão.

Uma insistente e reiterada solicitação das clínicas de 
fertilidade de todo o país foi a abordagem sobre o descarte de 
embriões congelados, alguns até com mais de 20 (vinte) anos, em 
abandono e entulhando os serviços. A comissão revisora observou 
que a Lei de Biossegurança (Lei no 11.105/05), em seu artigo 5º, 
inciso II, já autorizava o descarte de embriões congelados há 3 
(três) anos, contados a partir da data do congelamento, para uso em 
pesquisas sobre células- tronco. A proposta é ampliar o prazo para 5 
(cinco) anos, e não só para pesquisas sobre células-tronco.

Outros fatores motivadores foram a falta de limite de idade 
para o uso das técnicas e o excessivo número de mulheres com 
baixa probabilidade de gravidez devido à idade, que necessitam a 
recepção de óvulos doados.

Esses aspectos geraram dúvidas crescentes oriundas dos 
Conselhos Regionais de Medicina, provocando a necessidade de 
atualizações.

O somatório dos fatores acima citados foi estudado pela 
comissão, em conjunto com representantes da Sociedade Brasileira 
de Reprodução Assistida, da Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana e Sociedade Brasileira de Genética Médica, sob a 
coordenação do conselheiro federal José Hiran da Silva Gallo.

Esta é a visão da comissão formada, que trazemos à consideração 
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do plenário do Conselho Federal de Medicina.

Brasília-DF, 16 de abril de 2013.

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO

Coordenador da Comissão de Revisão da Resolução CFM nº 1.358/92 
– Reprodução Assistida
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PORTUGUÊS

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 em formato Microsoft Word a rbb.
atendimento@gmail.com.

• 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, antes das referências (ex. DJ Kipper trabalhou na con-
cepção do trabalho e na revisão final e G Oselka, no delineamento e aplicação da pes-
quisa).

• A revista não publicará gráficos, tabelas ou fotografias.
• Os artigos publicados serão propriedade da RBB, sendo autorizada sua repro-

dução 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 bai-

xa, 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, de entre 140 e 160 palavras, 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.

Normas editoriais
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• Cada resumo deve ser acompanhado de no mínimo quatro e no máximo de seis 
palavras-chave, descritoras do conteúdo do trabalho, apresentadas no final do resumo 
na língua original e em inglês (keywords).

• 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 6.000 palavras (sem incluir, título, nome dos 
autores, resumos, referências), formatado em papel A4, letra Times New Roman, tama-
nho de fonte 10, espaço 1,0, com margens de 3 cm.

• 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 nume-
ração progressiva.

• As citações diretas não deverão exceder 45 palavras.
• 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 De-
claração 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 pes-
quisa 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
• Não serão aceitas abreviaturas no título e no resumo.
• A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primei-

ra 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 conferên-

cia. 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 
(http://www.nlm.nih.gov/).

• O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da 
publicação.
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• Todas as referências citadas no texto devem fazer parte das referências bibliográ-
ficas. Títulos de livros, locais e editoras não devem ser abreviados.

• Nas referências, artigos com vários autores devem incluir até quatro (4) nomes 
seguidos de et al. quando exceder esse número.

• Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A ve-
racidade das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) 
autor(es).

ESPAÑOL

Secciones
• Artículos originales – producción de naturaleza conceptual, documental o resul-

tante 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 recien-
tes; 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 formato Microsoft Word a rbb.
atendimento@gmail.com.

• 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 de-

ben ser especificadas al final 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 citada la fuente.

Identificación en los artículos originales
• El artículo debe ser precedido del título en el idioma utilizado en el texto, en 

minúscula, 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(n), ciudad, estado y país.
• La identificación también debe contener el e-mail del autor o autores.

Normas de estilo para los artículos originales

• Abajo de la identificación del autor, los artículos en portugués o español deben 
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contener un resumen conciso, de entre 140 y 160 palabras, en el idioma original, ade-
más de su traducción para el inglés (abstract) con las mismas características. En los 
artículos presentados en inglés es necesario solamente el abstract.

• El resumen debe ser seguido de entre cuatro y seis palabras clave, que describan 
el contenido del trabajo, en la lengua original y en inglés (keywords).

• Notas de pie de página: 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 6.000 palabras (sin incluir, título, nom-
bre de los autores, resúmenes, referencias), en papel A4, letra Times New Roman, fuen-
te 10, espacio 1.0, con márgenes de 3 cm.

• Se sugiere que los textos sean divididos en secciones, con títulos y subtítulos, 
cuando sea necesario. Cada una de esas partes o subpartes debe ser indicada con re-
cursos 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 escritos 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 Declara-
ción 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
• 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
• Cuando haya, 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 nu-

mérica, siguiendo las normas generales de los Requisitos uniformes para manuscritos 
presentados a periódicos biomédicos (http://www.icmje.org).

• 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 ori-
ginal 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.
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• El las referencias bibliográficas, los artículos con varios autores pueden incluir 
hasta cuatro (4) nombres, que deberán ser seguidos por et al. en el caso de que sean 
más autores.

• Todas las referencias bibliográficas deben presentarse de modo correcto y com-
pleto. La veracidad de las informaciones contenidas en la lista de referencias bibliográ-
ficas es de responsabilidad de los autores.

ENGLISH

Sections
• Original articles – production of conceptual or documental nature, or resulting 

from an empirical research, in the field of ethics, or critical revision related to this sub-
ject; which shall be submitted to the Editorial Board.

• Book review – presentation and analysis of recent publications; according to the 
editors’ criteria.

• Scientific update – review and commentary of recent scientific papers; accor-
ding to the editors’ criteria.

• List of theses, dissertations and monographs.

Requirements for submitting papers
• RBB will accept original articles, book reviews or scientific updates written in 

Portuguese, Spanish or English, following the orthographic rules of the chosen lan-
guage.

• The papers should be submitted in Microsoft Word to rbb.atendimento@gmail.
com.

• The papers should not have been sent to another publication.
• The opinions and concepts presented in the articles, as well as the precedency 

and the exactitude of citations are exclusive responsibility of the author(s).
• The individual contribution of each author should be specified at the end of text 

(Ex. DJ Kipper worked on the paper conception and on the final revision and G Oselka 
worked on the outline and application of the research).

• The journal will not publish graphics, tables or pictures.
• 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 electronic, since the source 
is mentioned.

Identification of original articles
• The article should have a title in the same language of the text, written in lower 

case letters, followed, if necessary, by its translation to English, written in italics and 
bold.

• Author(s)’s name(s), her/his/their institution(s), city, state and country should be 
written under the title.

• This identification should also include author(s)’s e-mail.

Guidelines for original articles preparation
• After identification, the articles in Portuguese or Spanish should have a concise 

abstract not exceeding 140-160 words in the original language and its translation to 
English with the same characteristics. Articles submitted in English should only have 
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the abstract in English.
• Each abstract should be accompanied by four to six keywords, descriptive of the 

work, presented in the original language and in English.
• Footnotes should be typeset at the footnote format, not exceeding five lines, follo-

wed by author’s name and date.
• Articles should not exceed 6.000 words (title, author(s)’s names, abstract(s), refe-

rences are not included) typed using 10pt Times New Roman font, A4 format, 1.0 space 
3 cm margins on all sides.

• We suggest the division of the text in sections, with titles and subtitles, if neces-
sary. Each part should be indicated by graphic resources, such as bold letter, larger 
space from margin, but never by progressive numbers.

• When an author is mentioned within the text, it should must be accompanied by 
a number of reference, normal font, without underline, in parenthesis.

• Documents mentioned within the text should be written in italics.
• Publication of research involving human beings is of the entire responsibility 

of its author(s) and should have been conducted according to the principles of World 
Medical Association Declaration of Helsinki (1964, reviewed in 1975, 1983, 1989, 1996 
and 2000), besides to the specific law of the country where it was developed.

Nomenclature
• Abbreviations in the title and abstract will not be accepted.
• The complete designation of an abbreviation should appear before its first occur-

rence within the text, unless it is a standard unit of weights and measures.

Acknowledgements
• If necessary, acknowledgements should appear at the end of the text, just before 

bibliography.
• The same applies for works that are adaptations of speeches or conferences. 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).
• References mentioned should be listed at the end of the article, in numerical 

order, following the rules presented at http://www.icmje.org.
• Publications names should be abbreviated according to Index Medicus (http://

www.nlm.nih.gov/).
• Authors, cities and countries 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 four (4) 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 the information in the list of references is the entire responsibility of the author(s).
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EXEMPLOS DE COMO CITAR REFERÊNCIAS
EJEMPLOS DE CITACIÓN
WRITING REFERENCES

Revista/Revista/Journal
Schramm FR. A autonomia difícil. Bioética 1998; 6(1):27-38. Costa SIF. Bioética clíni-
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Sem indicação de autoria/Sin indicación de autor/Without author
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2005

Indivíduo como autor de livro/Individuo como autor de libro/Book with one author
Oliveira MF. Oficinas mulher negra e saúde. Belo Horizonte: Mazza; 1998.

Editor ou organizador como autor/ Editor u organizador como autor/ Editor or 
organizer as author
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-americano. São Paulo: Gaia/UNESCO, 2006.

Capítulo de livro/Capítulo de libro/ Book Chapter
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Bioética: alguns desafios. São Paulo: Loyola; 2001. p. 17-34.

Tese - Dissertação/ Tesis - Disertación/ Thesis - Dissertation
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2002.
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Publicações de Governo/Publicaciones del gobierno/Government publications
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Documentos jurídicos/Documentos jurídicos/Law documents
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 1707/GM, de 18/08/2008. Institui, no âmbito 
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