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Cronologia do desenvolvimento científico / Corrida tecnológica

�1980: Restriction Fragment lengh Polymorphism (RFL-Ps) e Linkage analysis;
�1983: Reação em cadeia da polimerase (PCR);
�1990: Sequenciador de segunda geração;
�1999: Sequenciador Perkin Elmer-ABI;

Aspectos  político-burocrático-econômicos

�‘Department of Energy’ – DOE;
�‘National Institute of Health’ - NIH;�‘National Institute of Health’ - NIH;
� Outros grupos econômicos (Fundações);
�James D. Watson nomeado para o ‘Office of Human Genome Research’ / NIH.

Implicações sociais, éticas e legais:
� National Research Council ;
� Office of Tecnology Advancement;
�Programa ELSI: ‘Ethical, Legal and Social Implications’.

Participação Internacional
� Human Genome Organization, HUGO;
�UNESCO.

VICINI A., Genética humana e bem comum, 2011.



Projeto Genoma Humano, 1990-2003.

Programa ELSI: “(...) o maior investimento em bioética na história do mundo”

F. COLLINS.

“(...) o programa ELSI visou estimular a pesquisa, educar e, em alguns casos, promover ações legislativas e 

políticas públicas sobre algumas das problemáticas que identificou a tutela da privacidade, as práticas 

asseguradoras e o diagnóstico pré-natal”.

A. VICINI.

MARSHALL E., Science 274: 5287,1996.



Programa ELSI
‘Ethical, Legal and Social Implications’.

Objetivos iniciais (1990-1995):

�antecipar e enfrentar as implicações para os indivíduos e para a sociedade do mapeamento e 
do sequenciamento do genoma humano;

�examinar as consequências éticas, legais e sociais do mapeamento e do sequenciamento do 
genoma humano;

�estimular a discussão publica sobre as problemáticas;

�desenvolver  opções políticas capazes de assegurar que  informação seja usada em benefício 
dos indivíduos e da sociedade.

Reformulação do programa ELSI (1993-1998): (4 áreas prioritárias).

1. O uso e a interpretação da informação genética, com uma concentração preferencial sobre a 

privacidade e sobre a equidade para evitar discriminações;

2. A integração clínica das tecnologias genéticas;

3. Problemáticas referentes aos modos como é conduzida a pesquisa genética;

4. Educação pública e profissional a propósito das implicações éticas, legais e sociais da 

genética humana.



REVIEW OF ETHICAL ISSUES IN MEDICAL GENETICS, WHO, 2003.

� PREFACE: ‘The international Human Genome Project (HGP) will rapidly make genetic information available on a

worldwide scale previously impossible to imagine. All adults have a right, if they so choose, to know their genetic makeup

and implications for the health of their potential offspring, to be educated about their own genetics, and to have the

services available to act upon their knowledge.’;

�‘The HGP, while not raising generically new ethical issues in medicine, exacerbates old ones, especially in regard to

equitable access to genetic services, privacy, disclosure of genetic information, and freedom of reproductive choices.’ ;

�‘Within the next decade, newborn and carrier screening, and screening for common disorders such as heart disease,

cancer, and neurodegenerative diseases, may greatly increase the role of genetics within primary health care.’;

�These issues can be identified within four large arenas:

(1) research and its application to all forms of life, from bacteria and viruses to plants, animals, and humans;

(2) allocation and delivery of health care resources;

(3) ethical problems that arise in clinical encounters between health care professionals and patients;

(4) ethical problems in preventive medicine and public health”.

WHO, 2003.



Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos

da UNESCO, 1997. 

A declaração caracteriza o genoma humano como "unidade fundamental de todos os membros daA declaração caracteriza o genoma humano como "unidade fundamental de todos os membros da

família humana e também o reconhecimento de sua dignidade e sua diversidade inerente. Num sentido

simbólico é a herança da humanidade."

(PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007).



Três resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) importantes 
na área de genética humana.

� Resolução no 196/96, Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, do Conselho

Nacional de Saúde (CNS) cria a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Sua principal atribuição consiste no

exame dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos.

� Resolução CNS nº 303/00, que acrescenta dispositivo na área de “reprodução humana”, definindo, então, como

pesquisa intervenções em: reprodução assistida, anticoncepção, manipulação de gametas, pré-embriões, embriões/feto e

medicina fetal.medicina fetal.

� Resolução CNS nº 340/04, Diretrizes para Análise Ética e Tramitação dos Projetos de Pesquisa da Área Temática

Especial de Genética Humana, que determina como pesquisa em genética humana aquela que envolve a produção de dados

genéticos ou proteômicos de seres humanos em suas diferentes formas (mecanismos genéticos básicos, genética clínica,

genética de populações, pesquisas moleculares humanas e pesquisa em terapia gênica e celular, assim como pesquisas com

células-tronco):

"a finalidade precípua das pesquisas em genética deve estar relacionada ao acúmulo do conhecimento científico que permita

aliviar o sofrimento e melhorar a saúde dos indivíduos e da humanidade“ (CNS no 340/04).



GENÉTICA MÉDICA

� Os problemas éticos com que os geneticistas se deparam são de três categorias (WERTZ; FLETCHER, 2004):

(1) os que ocorrem na prática da medicina genética humana;

(2) os que são suscitados pelo desenvolvimento da nova genética;

(3) os que são de natureza ético-social .

� OMS delineou doze recomendações para uma prática ética do aconselhamento genético (WHO 1998, WHO 2003) :

(1) respeito ao indivíduo e sua família (autonomia),

(2) integridade das família,

(3) divulgação completa das informações relevantes,

(4) proteção à privacidade,

(5) ressaltar a possibilidade de uso indevido das informações genéticas por terceiros,

(6) salientar a responsabilidade do paciente quanto a informar parentes em risco genético,

(7) salientar a necessidade de informar parceiro(a) / esposo(a) sobre possíveis riscos caso desejem ter filhos,

(8) salientar o dever moral de informar os riscos genéticos caso esses possam comprometer a ‘segurança pública’,

(9) apresentar as informações de forma neutra,

(10) abordagem não-diretiva,

(11) envolver as crianças nas suas decisões sempre que possível,

(12) dever de recontactar ou reconvocar quando a situação for apropriada.



I’ ll never understand what possessed my mother to put her faith in God’s hands, rather
than her local geneticist.

-- Vincent, in Gattaca.



� A recente incorporação das tecnologias de sequenciamento genético do genoma no diagnóstico prenatal (‘Prenatal Whole-

Genome Sequencing’) permite que os pais possam obter informações genéticas do feto, tanto no sentido de condições

genéticas graves, bem como informações sobre possíveis risco ou susceptibilidade a determinada doença.

� Os autores ponderam se estas informações não criam um impacto psicológico para os pais, proporcionando um aumento

do aborto terapêutico e maior estigmatização da criança: “Common concerns include the psychological burden of information

Prenatal Whole-Genome Sequencing – is the quest to know a fetus’s future ethical? 
New England Journal of Medicine, v. 370, n. 3, p. 195-197, 2014.

YURKIEWICZ, I. et al. 

do aborto terapêutico e maior estigmatização da criança: “Common concerns include the psychological burden of information

on parents and children, damage to self-esteem, alteration of a family’s view of the child, stigmatization, and discrimination”.

�Por outro lado, muitas das informações obtidas nesse exame (‘Prenatal Whole-Genome Sequencing’) dizem respeito a

possibilidade de risco para uma doença e muitas das variações genéticas identificadas ainda são pouco compreendidas e

inconclusivas: “Parents could learn about the risk of diseases that might never be manifested and about genetic variations of

unclear significance”.

�Os autores concluem que a escolha de realizar esse teste prenatal é dos pais, mas insistem na participação do médico

geneticista e na realização prévia de aconselhamento genético: “We would argue that parents who wish to obtain their

fetus’s genetic information should be permitted to do so after receiving genetic counseling.” (...) We believe that obtaining a

fetus’s full genetic profile should be the parent’s choice”.



DAVID. You’ re erasing me from the world. You’re rubbing 
me out. Why? I thought you loved me (…)

SUZANNE. Oh please.

DAVID. What if you found out the kid was going to be 
ugly, or smell bad, or have an annoying laugh, or need 
really thick glass?

SUZANNE. Come on, David. We’re talking about 
something pretty serious.something pretty serious.

DAVID. But where do we stop? You know we have 
relatives who died for less. So now we have this 
technology, what are we going to do with it? It starts with 
us, Suzanne.

The Twilight of the Golds, J. Tolins, 1972.



�Sandel (2007) compara o ‘melhoramento genético’ à busca da beleza através da medicina estética, embora ele

mesmo considere esta analogia um reducionismo, pois o melhoramento genético ultrapassa o indivíduo e tem impacto

sobre as futuras gerações:

“Like cosmetic surgery, genetic enhancement employs medical means for non medical ends – ends unrelated to curing or preventing disease,

‘Old eugenics ‘ 
vs

‘Genetics enhancement’

“Like cosmetic surgery, genetic enhancement employs medical means for non medical ends – ends unrelated to curing or preventing disease,

repairing injury, or restoring health. But unlike cosmetic surgery, genetic enhancement is not merely cosmetic. It is more than skin deep. Even

somatic enhancements, which would not reach our children and grandchildren, raise hard moral questions”.

� WHO, 2003: o documento acrescenta algumas preocupações, tais como o risco crescente de conduta eugênica, o

avanço das tecnologias para “melhoramento genético” e “determinismo genético”. O documento ressalta a educação do

público leigo como a principal “defesa” contra a eugenia:

“The Best defense against eugenics is an educated public that knows how to ask for and obtain full and accurate information from health care

providers and that does not hesitate to question the goals of testing and counselling”.

�O Código de Ética do CREMESP (2009a) aponta em seu artigo 15, §2, que “o médico não deve realizar a procriação

medicamente assistida com nenhum dos seguintes objetivos: criar embriões com finalidades de escolha de sexo,

eugenia ou para originar híbridos ou quimeras”.



Respostas Frequência %

Contrários aos avanços 2 6,3

Tabela 8 – Frequência absoluta e relativa das respostas quanto ao uso das novas 
tecnologias em genética reprodutiva.

CONTRÁRIO

"Quanto ao uso das NOVAS TECNOLOGIAS NAS
CLÍNICAS DE REPRODUÇÃO acho que estas
clínicas “JÁ VIRARAM CASO DE POLÍCIA” (...)
REPITO: ISTO NÃO É UM PROBLEMA OU
DILEMA ÉTICO – É CASO DE POLÍCIA" (médico
02).

A FAVOR

"As técnicas de genética reprodutiva devem ser
incentivadas justamente para ajudar casais de risco
genético a terem filhos normais e saudáveis, não
para escolher sexo, características somáticas nem
desejar absurdos como ter um filho com DA"
(médico 09).

Contrários aos avanços 2 6,3

A favor dos avanços 6 18,8

A favor dos avanços com ressalvas 10 31,3

Necessidade de regulamentação 10 31,3

Risco de eugenia 11 34,4

Sem resposta 2 6,3

"Toda a tecnologia que venha para facilitar e
melhorar a qualidade de vida na Terra é bem vinda"
(médico 14).

"As novas tecnologias em reprodução devem ajudar
a casais com dificuldade para ter um filho e não
realizar uma seleção por fenótipo" (médico 23).

RISCO DE EUGENIA

O problema é a banalização dessas tecnologias e o
temor de que possam permitir, de forma
inescrupulosa, a seleção de caracteres humanos
baseada em convenções sociais e estéticas,
reproduzindo em escala genética nossos grilhões
de preconceito nas gerações que estarão por vir
(médico 17).



Dez entrevistados ressaltaram o risco real das novas tecnologias provocarem comportamentos eugênicos:

�“não estimular o ‘determinismo genético’” (médico 12),

�“a seleção de caracteres humanos baseada em convenções sociais e estéticas” (médico 17),

�“melhorar a espécie” (médico 18),

�“a busca do filho perfeito” (médico 20),

�“não acredito em selecionar características como cor da pele, altura, inteligência ou habilidades
específicas” (médico 21),

�“busca do tal ‘filho perfeito’” (médico 22),

�“não realizar uma seleção por fenótipo” (médico 23),

�“os riscos de manipulação genética para pacientes previamente hígidos com fins raciais, sociais ou de
tentativas de “melhoramento” ou doping genético não se sustentam” (médico 24),

�“não devem ser utilizadas para seleção de características mais estéticas” (médico 26),

�“tentar gerar crianças ‘perfeitas’, beirando a eugenia” (médico 27),

�“características físicas, como cor dos olhos, inteligência, estatura, etc., não devem ser objetos de estudo
da Genética” (médico 30).



RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO
CASO 4

“Casal homoafetivo deseja bebê surdo”

Este caso trata da possibilidade de escolher características do futuro filho, inclusive
características que podem suscitar questionamentos. O casal se apoia no fato de
que a surdez não seria uma deficiência, mas uma diferença. A pergunta formuladaque a surdez não seria uma deficiência, mas uma diferença. A pergunta formulada
é: "O que você acha dos argumentos do casal?".

Multiplicam-se os debates sobre o impacto das novas tecnologias em Genética
Reprodutiva. Qual é a sua opinião sobre estas novas tecnologias?



Respostas Critérios/Referenciais Frequência %

A favor do casal 9 28,1

Autonomia 2 6,3

Direito a procriar/família 2 6,3

Tabela 7 – Frequência absoluta e relativa das respostas, critérios de deliberação e
dos referenciais utilizados quanto à decisão do casal de selecionar características
do embrião.

A FAVOR: 28,5%

"Como geneticista/médico acredito no princípio
básico e máximo do aconselhamento genético
que é ser NÃO DIRETIVO. Acho que quem
deve decidir sobre sua vida reprodutiva é o
casal, sempre” (médico 07).

CONTRÁRIO: 65,6%

"Acho absurdo. A surdez é sim uma deficiência
sensorial significativa e limitante!" (médico 06).

"Equivocados, esqueceram de perguntar a
opinião da criança" (médico 08).

"Sou contra os argumentos do casal. SouDireito a procriar/família 2 6,3

Qualidade de vida 3 9,4

Contrário ao casal 21 65,6

Alteridade 6

Deontológico 1 3,1

Iatrogenia 1 3,1

Seleção "genética" 6 18,8

Abstenção Sem opinião formada 2 6,3

"Sou contra os argumentos do casal. Sou
desfavorável à escolha das características
fenotípicas" (médico 28).

ABSTENÇÃO: 6,3%

"Sempre é difícil julgar os outros sem a devida
experiência no assunto. Simplesmente não
tenho uma opinião formada sobre o assunto"
(médica14).

"Situações como esta ainda são consideradas
bizarras. É possível que a médio e longo prazo
demandas semelhantes aumentem em número.
Penso que o problema extrapola o nível
profissional, individual. Deve ser discutido e
avaliado pela sociedade” (médica 16).



�COMUNIDADE SURDA (‘DEAF CULTURE’) ;

�A SURDEZ COMO FIGURA  de “resistência dos movimentos de deficientes à medicalização da vida social”;

�EXEMPLO EXTREMO DE AUTONOMIA E EQUIDADE;

�EMOÇÕES CONTUNDENTES:

“Lamentavelmente” (médico 04).“Lamentavelmente” (médico 04).

“Acho absurdo “(médico 06). 

“Equivocados” (médico 08). 

“Situações (...) bizarras” (médico 16). 

“Cometeu um grande erro, efeito colateral, eugenia às avessas, “mutilar geneticamente”, “Isso é inaceitável” (médico 18). 

“É expressão de extremo egoísmo” (médico 19). 

”Portanto não considero ético” (médico 24). 

“Não é justo” (médico 25). 

“Os argumentos são condenáveis, não têm o direito” (médico 30).

“Na minha opinião é uma iatrogenia” (médico 32). 

�RESULTADOS SEMELHANTES COM ESTUDO (2004): 71% dos médicos brasileiros contrários.

DINIZ, 2003. WERTZ; FLETCHER, 2004.



�CRITÉRIOS e REFERENCIAIS:

AUTONOMIA, 

ALTERIDADE, 

CONCLUSÃO
CASO 4

“Lesbian couple have deaf baby by choice”.

DIREITOS REPRODUTIVOS.

�DIFICULDADES

�casos extremos de autonomia ainda não são plenamente aceitos em nossa comunidade médica, pois 65,6% dos
entrevistados são contrários à decisão do casal;

� DESAFIOS

�ampliar as discussões entre profissionais médicos e grupos de deficientes quanto ao uso das novas tecnologias
em genética reprodutiva.



ENTRALGO, Pedro Lain. Doctor and patient. New York: World Univ. Library, 1969.

O ‘determinismo genético’ poderá atingir proporções extremas nas quais os pais teriam a possibilidade de
escolher qualquer característica do futuro filho. O Biólogo francês Rostand descreveu com humor o que ele
imagina que seria um espécime experimentalmente produzido do homo biologicus:

“I am the product of carefully selected semen irradiated with neutrons; my sex was predetermined and I was

incubated by a mother who was not mine; I was given injections of hormones and DNA during gestation, and

subjected to activation of the cortex; after I was born my intellectual development was stimulated by several

grafts; at present time I am having annual treatments to keep my mind at its best and my instincts in full vigour.

I cannot complain of my body, my sex or my life. But what I am in fact?”

Entralgo (1969, p.244) ao responder a anedota de Rostand caracteriza o homo biologicus como:

“You are a being capable of falling ill, and who will fall ill one of these days. And then, in the very depths of

your being, you will feel a need to be cared for and helped by a man with special technical knowledge, who is

prepared to treat you as a friend. In short, a good doctor”.



O ensejo de uma sociedade mais justa e humana passa necessariamente pela mudança na visão de mundo, e

portanto, influencia diretamente a visão de medicina que buscamos.

Já na década de 1970, Callahan descreve o desafio da medicina no sentido de cuidar daqueles que são portadores

de condições genéticas: “To conquer a disease is to reflect a view of the world. It is also to create a partially new world and a

new view of human possibilities. How we go about dealing with genetic disease” (HILTON et al., 1973).

Essa mesma preocupação permanece na última década: "Que tipo de comunidade nós deveríamos ser para que a

deficiência mental não fosse uma barreira ao gozo da plena humanidade de cada um de nós"? (KUSHNER, 2006).



‘openness to the unbidden’.

Sandel (2007) chama a atenção para o fato que todos estamos acostumados a fazer escolhas:

escolhemos nossos amigos e nossos parceiros com base em determinadas qualidades que

consideramos atraentes.

No entanto, não escolhemos nossos filhos. Suas qualidades são imprevisíveis, e mesmo o casal mais

consciente não pode ser totalmente responsável pelo filho que tiver. Portanto, nenhuma relação

interpessoal como a relação parental ensina esta postura ‘aberta à espontaneidade’, como definiu o

teólogo Wiliam F. May
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STF decide por permitir a interrupção de feto com anencefalia (abril 2012)

No julgamento, os ministros decidiram que médicos que fazem a cirurgia e as gestantes que
decidem interromper a gravidez não cometem qualquer espécie de crime. Com a decisão, para
interromper a gravidez de feto anencéfalo, as mulheres não precisam de decisão judicial que as
autorize. Basta o diagnóstico de anencefalia.

O que estava em jogo é saber se a mulher que interrompe a gravidez de feto em caso de
anencefalia tem de ser presa. Os ministros decidiram que não.



J.FOLHA DE SP – 22/11/2007

J.ESTADO DE SP – 15/11/2007

•ANENCEFALIA

•ENCEFALOCELE

•MEROCRANIA



INIENCEFALIA

Rev. SOBRAMEF, 10(1): 24-26, 2004.



RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO
CASO 2

Acolhendo um Recém-Nascido Sindrômico.

Neste caso expõe-se a conduta médica diante do fato de prolongar a vida de
recém-nascido com prognóstico grave e reservado: "Quais são suas considerações
neste caso a respeito dos esforços que deverão ser feitos em relação à possível
necessidade de ressuscitar o bebê em caso de parada cardiorrespiratória?“.



Respostas Critérios/Referenciais

Frequênci

a %

A favor de ressuscitar 6 18,75

Alteridade 1 3,1

Beneficência 1 3,1

Preservar a vida 4 12,5

Ressalva: Distanásia 2 6,3

Contra ressuscitar 13 40,6

Tabela 5 – Frequência absoluta e relativa das respostas, critérios de deliberação e 
dos referenciais utilizados no caso "Acolhendo um Recém-Nascido Sindrômico".

A FAVOR: 18,7%

"Todos os esforços devem ser despendidos,
seja em relação a recém-nascidos normais ou
recém-nascidos com anomalias congênitas. A
missão primordial do médico é a busca pela
preservação da vida. Do meu ponto de vista,
SIM" (médico 30).

CONTRÁRIO: 40,6%

"Sou totalmente contra a ressuscitação; esta éContra ressuscitar 13 40,6

Alteridade 1 3,1

Dignidade 1 3,1

Distanásia 5 15,6

Inviabilidade 1 3,1

Recursos limitados 2 6,3

Ressalva: autonomia 1 3,1

Ressalva: deontologia 1 3,1

Decisão da família 13 40,6

Distanásia 4 12,5

Ortotanásia 1 3,1

Ressalva: deontologia 4 12,5

Ressalva: recursos

limitados 1 3,1

"Sou totalmente contra a ressuscitação; esta é
uma doença letal; o casal precisa de suporte
psicossocial para entender a inviabilidade desta
gestação" (médico 02).

DECISÃO DA FAMÍLIA: 40,6%

"A decisão sobre a reanimação é dos pais, se
eles quiserem, a reanimação deve ser
realizada. (...) Antes de acatar a decisão dos
pais de não permitirem ou permitirem a
reanimação do RN, a equipe precisa estar
segura de que eles compreenderam as
informações prestadas e tomaram esta decisão
de forma livre e esclarecida" (médico 01).



�PROGNÓSTICO RESERVADO;

�GRAVIDADE DA DOENÇA;

�EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA E DESESTRUTURADORA;

�DISTANASIA  (tratamento fútil) vs ORTOTANASIA

�10 médicos apontaram para os conceitos de distanásia e ortotanásia como fundamento para tomarem decisões 
nesta situação clínica. nesta situação clínica. 

�DIALOGO COM OS PAIS:

“compreender quão frágil é a centelha de vida que persiste” (PESSINI, 2001).

ROOT; CAREY, 1994. PETEAN; PINA NETO, 1998. PESSINI, 2001. WERTZ; FLETCHER, 2004. 



�CRITÉRIOS e REFERENCIAIS:

AUTONOMIA,
ALTERIDADE, 

BENEFICÊNCIA, 
DIGNIDADE, 

CONCLUSÃO
CASO 2

Acolhendo um Recém-Nascido Sindrômico.

DIGNIDADE, 
DISTANÁSIA / ORTOTANÁSIA,

INVIABILIDADE.

�DIFICULDADES:

�por se tratar de uma condição genética grave com percepção uniforme entre os geneticistas não houve evidente 
dificuldade na abordagem deste caso no que diz respeito a evitar a obstinação terapêutica.

� DESAFIOS:

•divulgar de forma mais ampla na comunidade de especialista em genética médica os conceitos de distanásia e
ortotanásia, pois somente cerca de um terço dos entrevistados os destacaram.



ECMO Unit



Serious Genetic Disorders: Can or should they be defined? 

American Journal of Medical Genetics, v. 108, n. 1, p. 29-35, 2002. 
WERTZ, D.C.; KNOPPERS, B.M.

�N=1.264 médicos .
�listassem três condições clínicas nas seguintes categorias:

�‘letal’ (‘lethal disorders’);
�‘grave mas não letal’ (‘serious but not lethal disorders’);
�‘não grave’ (‘not serious disorders’).

�Não houve uniformidade nas respostas, inclusive algumas condições genéticas aparecem nas três
categorias, como, por exemplo, a síndrome de Down.

�A condição genética mais citada:�A condição genética mais citada:
�como ‘letal’ foi anencefalia (65%);
�como ‘grave mas não letal’, síndrome de Down (53%);
�‘não grave’, fenda palatina (41%).

“The survey results demonstrated the difficulties of attempting to draw lines between serious and
nonserious genetic disorders. The views of experienced genetics professionals varied widely”.

�As razões para tanta heterogeneidade nas respostas foram:
�(1) as condições genéticas podem se expressar de forma variável em diferentes indivíduos,
inclusive na mesma família;
�(2) indivíduos e suas famílias podem perceber a mesma condição clínica de forma diversa;
�(3) definições médicas e legais podem ser consideradas injustas dependendo de critérios
culturais, valores religiosos e grupos étnicos;
�(4) definições tendem a ser inflexíveis, mesmo com o avanço dos tratamentos.



1973 2003

PROGRESSO EM MEDICINA FETAL
Feto como paciente per se



em breve ...

Australian industrial device called PreVue. 



Uma mãe deveria ter sempre o direito de abortar. Não apenas
em casos extremos, como o da menina em Pernambuco, mas
em qualquer circunstância, até mesmo em estágios avançados
da gestação. Essa é a opinião do médico Marco Segre,
professor emérito da Universidade de São Paulo (USP) e
especialista em bioética. "Os motivos são da mãe e não dos
outros", diz. "A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe
fundamentalmente a ela.“

(...) Em que situações o senhor acha que um aborto se justifica?
Acho que o aborto poderia ser permitido basicamente a pedidoAcho que o aborto poderia ser permitido basicamente a pedido
da mãe, em determinadas circunstâncias, em determinados
períodos da gestação. Não acho que deveria ser permitido
sempre, mesmo num feto a termo, por algum capricho da mãe.
Mas acho que, sendo mãe, a decisão cabe fundamentalmente a
ela.

Prof Dr Marco Segre
(parte do artigo do J. Estado de São Paulo, 14/03/2009).



RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO
CASO 6

“A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe fundamentalmente à mãe”.

A última pergunta do questionário avalia os comentários dos participantes diante daA última pergunta do questionário avalia os comentários dos participantes diante da
decisão de aborto provocado: “A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe
fundamentalmente a mãe”, assim como na hipóteses de aborto legal para os casos
em que o feto apresentar “graves e irreversíveis anomalias que o tornem inviável”.



Respostas Critérios Frequência %

A favor do aborto

terapêutico 26 81,3

Tabela 10 – Frequência absoluta e relativa das respostas e critérios de 
deliberação quanto à posição sobre o aborto terapêutico.

A FAVOR: 81,3%

"Eu penso que a decisão sobre o aborto (...) é uma
decisão de foro íntimo, que compete somente ao
casal, em última instância à mulher. (...) Cada um
deve ter o direito de decidir sobre o aborto de acordo
com suas crenças pessoais, sua história de vida, etc."
(médico 01).

“Na minha opinião, o aborto deveria ser permitido em
todos os casos até uma determinada idade
gestacional" (médico 22).

"Sou favorável à liberação do aborto, não só para o
caso de doença do feto, mas também para o caso de
o casal assim decidir" (médico 29).

CONTRÁRIO: 12,5%terapêutico 26 81,3

Decisão do casal 20 62,5

Através de dispositivo legal 6 18,8

Contra o aborto

terapêutico 4 12,5

Sem resposta 2 6,3

CONTRÁRIO: 12,5%

"A decisão de ter ou não uma criança cabe
fundamentalmente à mãe, ANTES da concepção (o
grifo é meu). Com o acesso existente a medidas
preventivas da concepção, não concordo com o
aborto como medida de planejamento familiar"
(médico 11).

"Abortar um ser incapaz de se defender é um ato
covarde e não difere em nada de um assassinato. (...)
A vida deve ser sempre o princípio norteador" (médico
18).

"Minha resposta a esta questão não seria imparcial;
por convicções religiosas sou contrária ao aborto
terapêutico" (médico 20).



�DWORKIN (2009): “a vida humana, em qualquer forma, tem um valor sagrado, inerente, e que quaisquer de
nossas escolhas sobre o nascimento ou a morte devem ser feitas, na medida do possível, de modo que seja
respeitado, e não degradado, esse profundo valor”;

�OBJEÇÕES DERIVATIVAS vs OBJEÇÕES INDEPENDENTES;

�BINÔMIO MÃE-FETO;

�OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE;

� “O aborto deve ser legalizado, mas para situações específicas, porque ele não pode ser a solução de ‘problemas’”
(médico 12);

� “contudo, resta uma questão: quem irá decidir sobre o que ‘é grave e irreversível’? E tenho temor sobre essa
afirmação de que ‘só o casal sabe se terá condições’” (médico 19).

�CONCORDÂNCIA COM ESTUDO INTERNACIONAL (2004) : 82% concordam no caso de trissomia 18.

WERTZ: FLETCHER, 2004. DWORKIN, 2009.



�CRITÉRIOS e REFERENCIAIS:

AUTONOMIA;

81,3% concordam com a afirmação: “A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe fundamentalmente a mãe”. 

CONCLUSÃO
CASO 6

“A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe fundamentalmente à mãe”.

81,3% concordam com a afirmação: “A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe fundamentalmente a mãe”. 

�DIFICULDADES

�dois entrevistados demonstraram preocupação quanto aos critérios para definir o que são “graves e irreversíveis 
anomalias que o torne inviável”;

� DESAFIOS

�promover uma ampla discussão sobre o aborto terapêutico para permitir que mecanismos e dispositivos legais
sejam estabelecidos.



“a ‘morte social’ dos que, padecendo de uma doença grave e incurável, são
excluídos da vida grupal e privados de qualquer perspectiva”, bem como insiste
que eles “pertencem a uma categoria de ‘excluídos’ literais, cujos direitos e
deveres precisam ser reexaminados”deveres precisam ser reexaminados”

LOLAS, 2005. 



Ademais, as discussões que envovlem o aborto terapêutico apontam para

uma restrição quando se colocam “graves e irreversíveis anomalias que o torne

inviável. E como ficam as crianças condenadas a uma vida vegetativa?“

(PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007). 



Carta ao Luigi

A Síndrome de Werdnig-Hoffman é uma doença
genética raríssima, sem cura, mortal, também
conhecida como atrofia muscular espinhal. As
crianças que são vítimas dessa síndrome
raramente atingem um ano de idade.

Eu conheço um menininho que é vítima dessa
doença. Tem quatro anos e meio e vive
permanentemente na cama, cheio de tubos epermanentemente na cama, cheio de tubos e
fios que cuidam que suas funções vitais sejam
mantidas. Seu quarto é uma UTI. Ele é cuidado
24 horas por dia por uma equipe de enfermeiros
e parentes. Sua diversão é ver televisão, deitado
na sua cama. Seu herói favorito é o Tarzã.

Seus pais e avós resolveram escrever um
livrinho contando a vida do Luigi e me pediram
que escrevesse a apresentação. Foi isso que
escrevi:

Rubem Alves, J.Folha de SP, 14/10/2008.



Meu querido Luigi, menininho valente que gosta de viver!

Seu pai e sua mãe me contaram que o Tarzã é o herói de que você mais gosta.

Quando eu era menino, eu também gostava do Tarzã. Ele era um homem forte, diferente de todos
os outros, morava na selva, no meio das árvores e dos bichos. O que me dava mais inveja no
Tarzã era quando ele, lá num galho de uma árvore muito alta, se agarrava num cipó e balançava
para outra árvore!

Mais do que isso, ele entendia a língua dos bichos. Quando ele estava em perigo, dava um grito
terrível que todos os bichos ouviam. E eles, os bichos, elefantes, leões, macacos, vinham
correndo para salvá-lo. Eu gostava de ver os filmes do Tarzã e ver as revistas que contavam as
suas aventuras.

Pois agora esse livrinho vai contar a sua estória. Nessa estória, o herói é você. Todas as pessoas
que o lerem vão ficar sabendo das suas aventuras no meio dos perigos. Porque você vive no meio
de perigos! E o mais importante: você não tem medo! Você não foge! Você enfrenta os perigos,
briga e vence feito o Tarzã. Muitas pessoas, ao saber das suas aventuras, das suas brigas com os
perigos, vão dizer: "O Luigi é o meu herói favorito!".

O Tarzã vivia na floresta de árvores e tinha os animais como seus amigos. Você, diferentemente
do Tarzã, vive no meio de outros perigos e os seus amigos nas brigas não são bichos, mas
máquinas amigas que ajudam você a vencer as batalhas para continuar a viver.

Sei que você gosta muito de viver. Sabe por quê? Porque você ri. E quem ri tem alegria! Você é
um menininho alegre, a despeito dos perigos. E, quando você ri, todo mundo ao seu redor ri
também. O seu sorriso espalha alegria por aqueles que estão perto de você.



E agora eu quero lhe contar um segredo... Não sei se você vai entender, mas os grandes entenderão.
A vida da gente não se mede pela quantidade de anos que se vive. A vida da gente se mede pela
quantidade de alegria que se distribui. Todas as vezes que você enfrenta um perigo, briga e vence, é
uma alegria! Todo mundo fica feliz!

Agora eu lhe desejo bons sonhos... Sonhos com o Tarzã, elefantes, macacos e leões! Mas você não
terá medo porque eles são amigos. Sonhos de que você está lutando contra inimigos terríveis sem
um pinguinho de medo! E, ao fim dos sonhos, depois da sua vitória, todas as pessoas que você ama
irão rir de felicidade.

Só de pensar em você eu estou sorrindo.

Um beijo do vô torto,

Rubem Alves.




