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Bioética: 
O que é? Para quem? 

 
 



Eclesiastes, 1 

 

 

 

 

9. O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, 

isso se fará; de modo que nada há de novo 

debaixo do sol. 
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Jaculatórias – Sugestões para o dia a dia do médico  

                                                              João Manuel Cardoso Martins                                          

 

Há um poema de Auden, In Memory of W. B. Yeats, que 
soleniza: 

 

“The words of a dead man 

Are modified in the guts of living”. 

“As palavras dos mortos 

São modificadas nas entranhas dos vivos”. 

 

Isso significa que quase tudo de valor e importância persistente 
que está à disposição de uma geração já se encontra no seu 
passado. 

 



SÓCRATES         PLATÃO     ARISTÓTELES 
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427 a.C - 347 a.C. 427 a.C - 347 a.C. 384 a.C. -322 a.C. 



HIPÓCRATES 

(460 a.C.) 
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A vida é curta; 

a arte, longa; 

a ocasião, fugaz; 

a experiência, enganosa, e  

o julgamento, difícil. 



            ROUSSEAU         KANT  
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1712-1778 1724-1804 



Hannah Arendt  1906-1975 
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“Os filósofos já interpretaram bastante o 

mundo; chegou a hora de transformá-lo.” 



 
FLORENCE NIGHTINGALE 

1820 - 1910 
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“Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. 
Todos deveriam ser transformados em ações, em ações 

que tragam resultados” 
 
 
 



ALBERT SCHWEITZER  
     1875-1965 
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“A ética é a responsabilidade ilimitada por 
tudo o que existe e vive” 



 
O  que é? 

 
 
 

"Eu proponho o termo Bioética como forma de enfatizar os dois 
componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é 
tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores 
humanos.” (Van Rensselaer Potter, Bioethics. Bridge to the future. 1971)  

 

“Bioética é o estudo sistemático das dimensões morais - incluindo visão 
moral, decisões, conduta e políticas - das ciências da vida e atenção à 
saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário 
interdisciplinar”. (Reich WT. Encyclopedia of Bioethics. 2nd ed. New York; 
MacMillan, 1995: XXI) 
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O  que é? 
  
   

 

A Bioética é uma ética aplicada, chamada também de “ética 
prática”*1+, que visa “dar conta” dos conflitos e controvérsias 
morais implicados pelas práticas no âmbito das Ciências da 
Vida e da Saúde do ponto de vista de algum sistema de 
valores (chamado também de “ética”). (Fermin Roland Schramm e 

Marlene Braz. Introdução à Bioética. 2005) 

 
[1] Singer P 1994. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes.  
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O  que é? 

 
 

 

“A palavra ‘bioética’ designa um conjunto de pesquisas, de discursos e 
práticas, via de regra pluridisciplinares, que têm por objeto esclarecer e 
resolver questões éticas suscitadas pelos avanços e a aplicação das 
tecnociências biomédicas. (Hottois, G 2001. Bioéthique. G. Hottois & J-N. 
Missa. Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Bruxelles: De Boeck, p. 124-
126)  

 

A Bioética é o conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e 
justificam eticamente os atos humanos que podem ter efeitos irreversíveis 
sobre os fenômenos vitais. (Kottow, M., H., 1995. Introducción a la 
Bioética. Chile: Editorial Universitaria, 1995: p. 53)  
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Edmund Pellegrino Daniel 
1920-2013 

  
"Estamos sempre falando sobre o custo de diálise, que é de US $ 

2,5 bilhões por ano, mas nós gastamos mais por ano em 
corridas de cães nas pistas", disse ao The Post em 1986”.  

"Temos que decidir. . . . Que tipo de sociedade queremos? "  
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• Bioética principialista? 

• Bioética de intervenção? 

• Bioética de proteção? 
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Para quem? 

 
• Direito dos pacientes 

• Responsabilidades éticas dos profissionais de saúde 

• Definição e determinação de morte 

• Aborto - Eutanásia – Distanásia - Ortotanásia 

• Prolongamento da vida 

• Transplantes 

• Direito de morrer 

• Alocação de recursos médicos escassos 

• Pesquisas  com seres humanos  - Conflitos de interesse - Pesquisas em animais 

• Controle comportamental 

• Genética, Engenharia genética - Intervenção genética Clonagem, Células-tronco, embriões 

• Tecnologias da reprodução assistida - Fertilização in vitro - Inseminação artificial  

• Eugenia 

• Sistema Público de Saúde - Saúde suplementar 

• Tecnociência, etc 
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Bioética: Riscos e Proteção  
(Fermin Roland Schramm, Sergio Rego, Marlene Braz e Marisa Palácios, 

2005. Editora UFRJ e Editora Fiocruz) 
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LEI DE OURO 

 

• Confúcio (551 a.C .- 489 a.C.) 
“Aquilo que não desejas para ti, também não o faças às 

outras pessoas.”  

 

• Rabi Hillel (60 a.C. - 10 d.C.) 
“Não faças aos outros o que não queres que te façam.” 

 

• Jesus Cristo (c30 d.C.) 
“Tudo o que vocês quiserem que as pessoas façam a 

vocês, façam-no também a elas.” 
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No túmulo de Kant está gravado: 
“Por sobre mim o céu estrelado; 

em mim a lei moral.”  
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