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Resumo: Neste pretende-se realizar um breve estudo da criação 
e seleção de embriões utilizados como meio de cura, para outro 
ser humano, devidamente autorizado por seus pais, conhecido 
como bebê-medicamento. Far-se-á um retrospecto do tema, 
tendo como abordagem a observância da obra Admirável Mundo 
Novo e seus bebês “enfrascados”, trazendo o que se encontra na 
atualidade com relação às técnicas de reprodução assistida regu-
lamentas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Bioética no 
Brasil, desde que se elaboraram as primeiras normas para utili-
zação de seres humanos em experimentos científicos. 
 
Palavras-Chave: Reprodução humana. Biotecnologia. Melhora-
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BABY MEDICINE AND BIOETHICS 
 
Abstract: This is intended to conduct a brief study of the creation 
and selection of embryos used as a means of healing for another 
human being, duly authorized by their parents, known as baby 
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medicine. A retrospective of the theme will be made, taking as 
an approach the observance of the work Brave New World and 
its "weakened" babies, bringing what is currently in relation to 
the techniques of assisted reproduction regulations by the Fed-
eral Council of Medicine and Bioethics in Brazil, since the first 
norms for the use of human beings in scientific experiments 
were developed. 
 
Keywords: Human Reproduction. Biotechnology. Genetical en-
hancement. Genetic manipulation. 
 
INTRODUÇÃO 
 

ste estudo, fundamentado na própria evolução dos 
estudos da Bioética, remonta a época em que Aris-
tóteles foi chamado de fundador da embriologia e, 
assim, iniciavam-se estudos éticos acerca da re-
produção, que naquela época, limitava-se a obser-

vação de aves. Passaremos por seis fases no desenvolvimento 
desta pesquisa, sendo elas: 

1) Um retrospecto do admirável mundo novo - neste tó-
pico, fazemos uma clara referência ao autor Aldous Huxley, que 
escrevendo a distopia “Admirável Mundo Novo”, já antecipava 
em 1943, toda a revolução da engenharia genética e da biotec-
nologia que seria, ao seu ver, o novo futuro. Passamos, então, 
por autores que criam e explicam a Bioética, como método de 
humanizar procedimentos, utilizando-se da razão, do bom senso 
e do juízo, para as tratativas referentes às questões da proteção 
da vida humana. 

2) Bebês “enfrascados” - ainda em alusão a obra de 
Huxley, faremos uma breve explanação sobre a FIV - fertiliza-
ção in vitro e, por meio desta, introduziremos o próximo tópico, 
a utilização de bebês como meio de cura para outro ser humano. 

3) Bebê medicamento - As crianças nascidas sob este 
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estigma, tem pela frente várias batalhas, ao longo da sua jornada. 
Uma delas é, internalizar que seu nascimento ocorreu em prol da 
vida e salvação de outro ser humano, que a sua vida, como fim 
em si mesma, foi concebida para o fim específico de cura, con-
sistindo este, um dos muitos dilemas éticos que envolvem este 
tipo de procedimento.  

4) Panorama da legislação brasileira - faremos uma ex-
planação, de como este tema está sendo abordado na nossa Le-
gislação pátria e, em como o Código de Nuremberg (5) influen-
ciou a criação das normas acerca de reprodução assistida e as 
tratativas de pesquisas envolvendo seres humanos, principal-
mente crianças. Por fim, levantamos pequenas questões na 
pauta, acerca do (6) Bebê medicamento e a Bioética, que permi-
tirão ao leitor uma reflexão acerca do que fora tratado neste es-
tudo. 

Cabe aventar que a pesquisa será desenvolvida teorica-
mente, buscando na doutrina pátria elementos caracterizadores e 
informativos que direcionem os estudos e baseiem a formação 
do texto. A pesquisa será exploratória e explicativa, tendo como 
procedimento a abordagem direta às bibliografias, para averi-
guar qual o conteúdo jurídico dos temas suscitados, por dedução 
e indução, aonde buscar-se-á, por vezes raciocinar, partindo da 
causa para os efeitos, do princípio para as consequências, do ge-
ral para o particular, sem com isto, pretender esgotar o tema.  

 
1 UM RETROSPECTO DO ADMIRAVEL MUNDO NOVO 

 
No ano de 1932 uma publicação visionária, que circulava 

pelas ruas de Londres, Inglaterra, surpreendia seus ávidos leito-
res sobre temas como alterações genéticas, reprodução humana 
em laboratório, clonagem humana, tudo isto em um cenário fu-
turístico, que trazia a revolução silenciosa da medicina e da bio-
logia, que falava de pessoas geridas por governos através da ma-
nipulação de comportamentos incentivados e sentimentos 
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controlados, através de técnicas de condicionamento e manipu-
lação psicológica, como a hipnopedia (ensino durante o sono). 
No Admirável Mundo Novo de Huxley4, o autor no seu prefácio, 
escrito para a 2ª edição de 1946, destaca que a padronização do 
produto humano com bebês “enfrascados”, ainda que extrema-
mente fantasiosa, parecia-lhe, técnica e ideologicamente, possí-
vel.5 

De fato, as questões associadas à reprodução humana, 
não surgiram a partir da imaginação criativa de Aldous Huxley, 
tendo em vista que o médico Hipócrates, que viveu entre os anos 
460-377 a.C., através dos seus estudos, já reconhecia a existên-
cia de sêmens, que ele classificava como fraco (feminino) e forte 
(masculino). Além dele, Aristóteles (384-322 a.C.), complemen-
tava o estudo agregando a informação de que o homem fornecia 
à mulher (através do seu sêmen), força, atividade, movimento e 
vida. Estes estudos, baseados na observação do desenvolvi-
mento das aves, conduziu Aristóteles ao reconhecimento de 
Fundador da Embriologia6. 

E foi lá, na Grécia Antiga, que o ideal de educação hu-
mana surgiu com a necessidade de se desenvolver a perfeição 
humana – a perfeição do espírito. Fundado em Sócrates, o pen-
samento ético se apresenta como incipiente marco teórico, que 
justamente por não estar descrita em lugar algum conhecido, 
acaba sendo organizada como uma ciência e disciplina com 
Aristóteles7 e, para fins acadêmicos, Cortina e Martínez (2012), 

 
4 HUXLEY, A. Admirável mundo novo. Tradução de Vidal de Oliveira e Lino Vallan-
dro. 5ª ed. Porto Alegre: Editora Globo; 1979. 
5 Ibid, p. 7 
6 MONTANARI, Tatiana. Embriologia: texto, atlas e roteiro de aulas práticas [re-
curso eletrônico]. – Porto Alegre: Ed. do autor, 2013. Acesso em 05/07/2019. Dispo-
nível em: http://www.ufrgs.br/livrodeembrio/ppts/1.Historico.pdf. ISBN 978-85-
915646-1-3. p. 01 
7 NUNES, Cássia Regina Rodrigues. O despertar da Bioética. Responsabilidade e 
futuro: bioética, biopolítica, biopoder e os desafios para a reflexão e ação. In GIA-
CÓIA, O.; RAMIRO, C. H. L.; RICCI, L. A. L.; (organizadores) – São Paulo: Libe-
rArs, 2015. p. 16. 
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aplicam o termo Ética como referência a Filosofia Moral, em 
que se atribuem princípios, normas e valores como orientação de 
conduta para viver uma vida, boa e justa e, para além disto, há 
que se tratar de temas polêmicos que suscitem um juízo ético, à 
respeito de assuntos como legalização de drogas, aborto, po-
breza, etc.8  

Junges9 destaca, que foi com a obra de Immanuel Kant10, 
que a ética passou a estar mais próxima da própria consciência 
do sujeito que, em suas palavras, a partir de máximas formularia 
autonomamente o imperativo, o dever a ser seguido, desta 
forma, a ética deixaria de definir o que é moral, para como pro-
ceder para chegar a um juízo moral, que é formulado pela auto-
nomia da consciência, assumindo, assim, formalidade e procedi-
mentalismo. A isto, ele chamou de secularização da moral e o 
seu desvinculo com conteúdos religiosos. 

Neste sentido, em 1971, Potter11 em sua obra Bioethics: 
Bridge to the future (Bioética – ponte para o futuro), apresenta o 
termo Bioética e sua manifesta preocupação quanto a preserva-
ção da vida no planeta e, propõe uma reflexão necessária para as 
questões da sobrevivência elegendo a genética como assunto que 
dado a sua importância, não deva ser relegado apenas ao arbítrio 
único dos cientistas. “Por isso que a bioética se insere em con-
texto mais amplo, pois surge relacionada com as exigências da 
sociedade que questionam os próprios limites legais da prática, 
vinculando-se ao exercício efetivo da própria cidadania”.12 

 
8 CORTINA, A.; MARTÍNEZ, E. Ética. 3ª Ed. São Paulo: edições Loyola, 2012, p. 
14 apud NUNES, op. cit., p. 17 
9 JUNGES, José Roque. Hermenêutica como profanação dos novos sagrados: desafio 
e tarefa da bioética. Revista Bioética. Vol. 24, nº 1 – 2016. Brasilia/DF, Brasil, CFM, 
2016. p. 22-28  
10 JUNGES apud Kant I. Grundlegund zur Metaphysik der Sitten. In: Kants-Werke 
[Akademie Ausgabe]. Band IV. Berlin: Walter Gruyter; 1968. p. 385-463 
11 POTTER, V. R.; Van Rensselaer Potter. Bioética: ponte para o futuro. São Paulo: 
Edições Loyola; 2016. 
12 REGO, S; PALÁCIOS, M; SCHRAMM, F.R. O ensino da bioética nos cursos de 
graduação em saúde. In Marins JJN, Rego S. Lampert JB, Araujo JGC, organizadores. 
Educação médica em transformação: instrumentos para a construção de novas 
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Ainda conforme Potter, a bioética como uma nova disciplina, 
combina o conhecimento biológico com o sistema de valores hu-
manos. 

Para Pessini e Barchifontaine13, a Bioética nascida em 
um contexto científico, precisa proteger a vida humana, através 
de esforços interdisciplinares (dos profissionais da saúde e dos 
valores humanos), apoiando-se na razão e no bom juízo moral, 
objetivando humanizar ambientes hospitalares, promovendo os 
direitos do paciente.  

 
2 BEBÊS “ENFRASCADOS” 

 
O ano não é 2540, mas, o dia em que teríamos bebês em 

frascos chegou: o Admirável Mundo Novo não precisou nem de 
100 anos, para evoluir até o mundo utópico de Huxley. Tanta 
inovação em tão pouco tempo, fez com que a engenharia gené-
tica tenha um campo fértil para reflexões e decisões, buscando 
soluções e alternativas para todos os problemas que foram sur-
gindo, junto com as grandes descobertas da humanidade e, para 
todos eles, a Bioética está presente. 

Pessini e Baschifontaine14 destacam que as questões que 
se referem ao início e fim da vida humana, se situam em uma 
área intermediária, onde se encontram: a contracepção, esterili-
zação, exame pré-natal, aborto, mãe de aluguel, concepção as-
sistida (inseminação artificial, fecundação in vitro), doação de 
sêmen ou de óvulo e de embrião, que é o que trataremos neste 
trabalho, que tem cunho informativo e não visa convencer o lei-
tor a respeito de nenhuma verdade ou moral religiosa, levando 
apenas uma reflexão sobre as questões contemporâneas da ética 
acerca engenharia genética e seus desdobramentos. 

 
realidades. São Paulo: Hucitec; 2004. p. 165-186, p. 170. 
13 PESSINI, Leocir. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de 
bioética. São Paulo: Ed. Loyola. 1991. p. 17. 
14 PESSINI, Leocir. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. op. cit. p. 15. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________605_ 
 

 

Fischer e Martins15 apresentam um roteiro onde se des-
tacam três elementos que precisam ser analisados, no estudo de 
problemas: 1) o agente moral, o tomador de decisão; 2) os paci-
entes morais, aqueles em nome de quem, se tomam as decisões 
– crianças, velhos, doentes, animais - e; 3) a Bioética, que busca 
identificar quem são os agentes morais, quem são os pacientes 
morais e destes, quem são os vulneráveis, sendo este um dos 
principais temas trabalhados pela Bioética, logo ele abrange to-
dos os seres humanos, dada a sua natureza mortal. 

A vulnerabilidade é atribuída a todos os seres humanos, 
pelo Comitê Científico da DHES – Rede de Direitos Humanos e 
Educação Superior16, que em diferentes graus e, dependendo da 
sua capacidade de resistência perante aos desafios enfrentados, 
são capazes de reagir, resistir, recuperar-se de uma violação fí-
sica ou moral. E, em função desta vulnerabilidade comum a to-
dos os seres humanos, que a Bioética vem tratar de igualdade, 
de proteção aos direitos humanos (como direito a dignidade, à 
vida, a liberdade, a educação ou a saúde), principalmente na ga-
rantia da aplicação destes direitos a aqueles que em condição de 
desigualdade, estão susceptíveis a invisibilidade jurídica. 

 
3 O BEBÊ-MEDICAMENTO 

 
Louise Brown, o primeiro bebê de proveta, nascido em 

1978, na Inglaterra, transforma o "futuro" em um agora. Pais que 
até então, não podiam conceber um filho, agora poderão tê-los, 

 
15 FISCHER, Marta L.; MARTINS, Gerson Z.; Bioética é assunto de criança? O ca-
minho do diálogo: proporcionando a vivência da bioética no ensino fundamental. Bra-
sília: Conselho Federal de Medicina / Sociedade Brasileira de Bioética, 2017. p. 12-
13. 
16 BELTRÃO, J. F.; et all.; Manual dos Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis. 
Rede Direitos Humanos e Educação Superior. Coordenadores: BELTRÃO, Jane Fe-
lipe; BRITO FILHO, Jose Claudio Monteiro de; GOMEZ, Itziar; PAJARES, Emilio; 
PAREDES, Felipe; ZUÑIGA, Yanira. Acesso em 15/07/2019. Disponível em: 
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materials/DDGV_PORT_Manual_v4.pdf. 
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em laboratório17. No Brasil, este futuro só chegaria em 1984, 
com o nascimento de Anna Paula Caldeira, na cidade de São 
José dos Pinhais, nos arredores da capital paranaense. A FIV - 
fertilização in vitro18, passou a ser o método recorrente dos pais 
(ainda não pais), que inférteis, se submetiam clinicamente ao tra-
tamento. 

Michael Sandel, em sua obra intitulada Contra a Perfei-
ção, fala da promessa e do dilema, que as descobertas da gené-
tica nos apresentam diariamente: a promessa de sermos capazes 
de tratar e prevenir doenças debilitantes e, o dilema da ética do 
melhoramento – a reengenharia: 

O dilema é que nosso recém-descoberto conhecimento gené-
tico também pode permitir a manipulação de nossa própria na-
tureza – para melhorar nossos músculos, nossa memória, osso 
humor; para escolher o sexo, a altura e outras características 
genéticas de nossos filhos; para melhorar nossas capacidades 
físicas e cognitivas; para nos tornar “melhores do que a enco-
menda”19. 
[...] Alguns dos que se preocupam com a ética do melhora-
mento cognitivo apontam para o perigo de criar duas classes de 
seres humanos – aqueles que com acesso às tecnologias de me-
lhoramento genético e aqueles que precisam se virar com a me-
mória inalterada que se deteriora com a idade. E se os melho-
ramentos puderem ser transmitidos de geração em geração, as 
duas classes poderiam um dia tornar-se subespécies humanas: 
os melhorados e os naturais20. 

O melhoramento genético, promessa e dilema, permite o 
que o autor chama de “moralmente inquietante”21, uma vez que 

 
17 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. 1991. op. cit. p. 149. 
18 Considera-se como ciclo realizado de fertilização in vitro, os procedimentos médi-
cos nos quais a mulher é submetida à produção (estímulo ovariano) e retirada de oó-
citos para realizar a reprodução humana assistida. ANVISA. Agencia Nacional de 
Produção de Embriões - 12º Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões. 
Acesso e, 15/07/2019. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/docu-
ments/4048533. p. 6. 
19 SANDEL, Michael J., Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. 1. 
Ed. – Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2013, p. 19. 
20 Ibid, p. 27. 
21SANDEL, Michael J. op. cit., p. 35. 
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o problema não reside tão somente nos meios que utilizamos, 
mas, principalmente nos fins desejados. É preciso analisar, quais 
nas práticas de melhoramento, seja na clonagem ou a engenharia 
genética, o que ameaça a dignidade humana, sua liberdade e a 
própria manutenção e existência do homem. 

A edição eletrônica do Jornal Estadão22, de 14 de feve-
reiro de 2012, destacava o nascimento no Brasil do primeiro 
bebê selecionado geneticamente em laboratório para curar a 
irmã, diagnosticada com talassemia major23. O que a ciência 
chama de bebê-medicamento, é uma técnica de reprodução as-
sistida, por meio da qual existe a seleção de embriões24 saudá-
veis e histocompatíveis com irmãos mais velhos, que portadores 
de doenças hereditárias de maior gravidade, dependem não ape-
nas do transplante de células-tronco, mas que sejam 100% com-
patíveis com o seu biótipo25. E, justamente nesta falta de 

 
22 BASSETTE, Fernanda. Nasce no Brasil 1º bebê selecionado geneticamente para 
curar irmã. In Jornal Estadão. Revista Eletrônica. Acesso em 15/07/2019. Disponível 
em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,nasce-no-brasil-1-bebe-selecionado-
geneticamente-para-curar-irma. 
23 A talassemia faz parte de um grupo de doenças do sangue (hemoglobinopatias) ca-
racterizadas por defeito genético que resulta em diminuição da produção de um dos 
dois tipos de cadeias que formam a molécula de hemoglobina. Embora haja outros 
tipos de talassemia, o mais comum no Brasil e no mundo é a beta-talassemia que, 
dependendo de sua gravidade, se divide em três grupos principais: talassemia minor, 
talassemia major e talassemia intermédia. Fonte: BRASIL. Talassemia. Secretaria de 
Saúde Pública do Estado de São Paulo. Acesso em 15/07/2019. Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage-old2/acesso-rapido/grupo-
de-sangue-componentes-e-derivados-hemorrede/o-que-e-talassemia 
24 Os embriões transferidos são aqueles que foram transferidos ao útero da paciente, 
tanto a fresco como descongelados, através de procedimentos médicos apropriados. 
Os embriões que tiveram problemas em desenvolvimento, que foram classificados 
como inviáveis e que atenderam ao disposto na nova Resolução CFM entram na con-
tagem de embriões descartados. Embriões descartados a pedido dos pacientes também 
entram nessa contagem. Fonte: ANVISA. Agencia Nacional de Produção de Embri-
ões. 12º Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões. Acesso e, 
15/07/2019. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533, p. 8. 
25 CARDIN, Valéria Silva Galdino; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa; GUIMA-
RAES, Nádia Carolina Brencis. Do bebê-medicamento sob o enfoque do biodireito e 
da bioética. In Revista Meritum - Universidade FUMEC. – Belo Horizonte – v. 13 – 
n. 1 – p. 169-195 – Jan./Jun. 2018. Acesso em 15/07/2019. Disponível em: 
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doadores 100% compatíveis, que os genitores acabam por optar 
pela concepção de um novo filho, selecionado geneticamente, 
para ser doador compatível do filho doente. Uma criança fabri-
cada. 

Fischer e Martins, da Sociedade Brasileira de Bioética, 
explicam que a técnica utilizada na engenharia genética, na qual 
os embriões são gerados, não podem ser considerados como clo-
nagem, porque este se seria reprodução de indivíduos idênticos, 
o que não se aplica no caso dos bebês-medicamentos. Neste 
caso, teremos um indivíduo novo, que nasce com uma função 
específica: ser o medicamento que salvará a vida do irmão, ou 
da irmã26.  

Para se realizar tal façanha, de forma simplista, induz-se 
o óvulo a fim de estimular seu desenvolvimento e amadureci-
mento, para que se possa fazer sua coleta e unir posteriormente 
ao esperma, com o qual formarão os embriões. Em aproximada-
mente três dias após a fertilização, far-se-á a análise genética 
dos genes HLA (Human Leukocyte Antigens) dos embriões, a 
fim de ver se os mesmos são compatíveis com o receptor, sendo 
implantados os que assim forem. Neste diagnóstico genético do 
embrião verifica-se, além da compatibilidade, se as células que 
causam a doença genética no receptor não estão presentes no 
embrião que será implantado27.  

Segundo a doutrina, é preciso realizar cerca de 28 tenta-
tivas de verificação de embriões, para que destes, um venha a 
ser o bebê salvador. Não apenas isto: as pesquisas indicam que 
apenas 25% dos bebês medicamentos que nascem, tem resultado 
positivo para atuar no tratamento do irmão (irmã) e, quando as 

 
www.fumec.br/revistas/meritum/article/download/5878/pdf., p. 170. 
26 FISCHER, Marta L.; MARTINS, Gerson Z.;op. cit,. p. 135. 
27CARDIN, Valéria Silva Galdino; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa; GUIMA-
RAES, Nádia Carolina Brencis. Do bebê-medicamento sob o enfoque do Biodireito e 
da Bioética. In Revista Meritum. Universidade FUMEC. Belo Horizonte – v. 13 – n. 
1 – p. 169-195 – Jan./Jun. 2018. Disponível em: www.fumec.br/revistas/meritum/ar-
ticle/download/5878/pdf. Pág. 170. Acesso em 15/07/2019.   
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expectativas forem bem sucedidas, esta criança deverá passar 
por tratamentos hormonais de crescimento acelerado, fazer uso 
de medicamentos especiais e ter constante vigilância médica28. 

Sandel, utiliza o termo “filhos projetados e pais projetis-
tas”29, quando cita o bioeticista Julian Savulescu, que destaca: 
“a saúde não tem valor intrínseco, apenas valor instrumental, é 
um recurso que nos permite fazer o que desejamos”30. Esse tipo 
de pensamento em relação a saúde, rejeita a distinção entre cura 
e melhoramento genético, segundo o autor. 

Chermin, Rodrigues31, ao questionar sobre a “fabrica-
ção” de pessoas por encomenda e todas as possibilidades que a 
reengenharia genética trouxe, conduzem o leitor ao pensamento 
do porque se faz necessário pensar a Bioética no dia a dia. A sua 
função está para além da identificação da dignidade da pessoa 
humana, do direito à vida, da autonomia, da liberdade, mas, está 
nos processos de decisão diários porque afetam a vida das pes-
soas. Os autores lembram que a Bioética ensina a ouvir e con-
versar, como método eficaz para se dirimir dúvidas e chegar a 
soluções assertivas, dentro do possível.  

Questões como o descarte de embriões ou a sua utiliza-
ção para formação de bancos de transplantes de medula óssea, 
de cordão umbilical, ou ainda, o incentivo a doação para famílias 
inférteis devem ser discutidas e, não apenas a sua destinação 
para manipulação genética.  Questões éticas são questões de jus-
tiça e, dizem respeito a toda a sociedade e como ela se prepara 
para o futuro.  

Por isso mesmo, refletir sobre a bioética é pensar o ser 
humano enquanto valor em si mesmo e, no caso em tela, 

 
28 FISCHER, Marta L.; MARTINS, Gerson Z.; op.cit., p. 136. 
29 SANDEL, Michael J.op. cit., p. 57. 
30 Ibid, p. 61. 
31 CHERMIN, Marcia Regina Chizini, et al. Árvore da Biotecnologia.  O caminho do 
diálogo: proporcionando a vivência da bioética no ensino fundamental. Martins, Ger-
son Z.; Fischer, Marta Luciane (orgs.). 224p., il. Brasília: Conselho Federal de Medi-
cina / Sociedade Brasileira de Bioética, 2017,  p. 133-142. 
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questionar se, mesmo diante das melhores intenções que possam 
estar envolvidos no mesmo, analisar se, para aquele que está 
sendo criado com a vocação de ser um “medicamento”, isto está 
correto32. Em sendo assim, é tarefa da Bioética trazer essa refle-
xão, fornecendo meios para que as partes possam buscar tomar 
uma decisão de forma moral, racional e justa diante de situações 
sui generis como no caso de uma doença grave.   Nesse sentido, 
ensina Clotet33:  

A bioética precisa, portanto, de um paradigma de referência 
antropológico-moral que, implicitamente, já foi colocado: o 
valor supremo da pessoa, da sua vida, liberdade e autonomia. 
Esse princípio, porém, às vezes parece conflitar com aquele 
outro, relativo à qualidade de vida digna que merecem ter o 
homem e a mulher. Nem sempre os dois princípios se amoldam 
perfeitamente sem conflitos, no mesmo caso. Sabemos por pró-
pria experiência que, em determinadas circunstâncias, não é fá-
cil tomar uma decisão. Constitui uma tarefa da bioética forne-
cer os meios para fazer uma opção racional de caráter moral 
referente à vida, saúde ou morte, em situações especiais, reco-
nhecendo que esta determinação terá de ser dialogada, compar-
tilhada e decidida entre pessoas com valores morais diferentes.  

Por fim, assenhora-se do imperativo categórico de Im-
manuel Kant: “Age de tal forma que trates a humanidade, tanto 

 
32 O tema fora abordado no filme “Uma Prova de Amor” de 2009. “Sara (Cameron 
Diaz) e Brian Fitzgerald (Jason Patric) são informados que Kate (Sofia Vassilieva), 
sua filha, tem leucemia e possui poucos anos de vida. O médico sugere aos pais que 
tentem um procedimento médico ortodoxo, gerando um filho de proveta que seja um 
doador compatível com Kate. Disposto a tudo para salvar a filha, eles aceitam a pro-
posta. Assim nasce Anna (Abigail Breslin), que logo ao nascer doa sangue de seu 
cordão umbilical para a irmã. Anos depois, os médicos decidem fazer um transplante 
de medula de Anna para Kate. Ao atingir 11 anos, Anna precisa doar um rim para a 
irmã. Cansada dos procedimentos médicos aos quais é submetida, ela decide enfrentar 
os pais e lutar na justiça por emancipação médica, de forma a que tenha direito a 
decidir o que fazer com seu corpo. Para defendê-la ela contrata Campbell Alexander 
(Alec Baldwin), um advogado que cuidará de seus interesses”. (ADORO CINEMA. 
Uma prova de Amor. Sinopse e Detalhes. Disponível em: http://www.adoroci-
nema.com/filmes/filme-130304/ Acesso em 09/08/19). 
33 CLOTET, Joaquim. Por que Bioética? In: SIMPÓSIO AIDS E BIOÉTICA, 1993, 
Bioética – Revista publicada pelo Conselho Federal de Medicina, Brasília, v. 1, n. 1, 
p. 13 – 19, 1993, p. 16. 
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na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre também 
como um fim e nunca unicamente como um meio”34, ou seja, 
qualquer pessoa, por si mesma, é sempre seu limite enquanto 
valor, não podendo ser vista como instrumento.  

 
4 PANORAMA LEGISLATIVO BRASILEIRO 

 
O cenário brasileiro, quanto a atualização das leis que es-

tão voltadas para atividades que estabeleçam e regulem as nor-
mas que tratam da engenharia genética, é bastante desanimador. 
A lei mais recente que aborda este assunto, data do ano de 2005, 
a Lei 11.105 que embora tenha uma alteração disposta no seu 
escopo, no ano de 2007, não sofreu qualquer nova revisão na 
última década. A Lei de Biossegurança como é chamada, dispõe 
fundamentalmente sobre as normas que regulam os incisos II, 
IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988, a 
saber: 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Po-
der Público: 
[...] 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio ge-
nético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético;   
[...] 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

 
34 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998, 
p. 277. 
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vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
[...] 

No tocante ao desenvolvimento desta linha de pesquisa, 
merece destaque a leitura do art. 5º da Lei de Biossegurança (Lei 
11.105/05) transcrito abaixo, o qual se dedica especialmente ao 
trato das pesquisas com embriões humanos.  

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização 
de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos 
produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respec-
tivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 
I – sejam embriões inviáveis; ou 
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na 
data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da 
publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, con-
tados a partir da data de congelamento. 
§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos geni-
tores. 
§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem 
pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas 
deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos 
respectivos comitês de ética em pesquisa. 
§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se 
refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 
15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 

Ainda que em vigência na legislação pátria, o tema se 
concentre na Lei 11.105/2005, outros projetos sobre o mesmo 
mote, tramitam na Câmara Legislativa, a exemplo da PL 
478/200735, que propõe a criação do Estatuto do Nascituro e a 
PL 8116/201436, que dispõe sobre sua proteção. A base de cria-
ção destes projetos está na necessidade de criação de legislação 
que agregadas ao Código Civil e ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, vise resguardar os direitos do nascituro, conforme 

 
35 Projeto Lei – PL 478/2007 – Dispõe sobre o Estatuto do Nascituro e dá outras pro-
vidências. Acesso em 15/07/2019. Disponível em https://www.camara.leg.br/propo-
sicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103 
36 Projeto Lei – PL 8116/2014 - Dispõe sobre a proteção ao nascituro. Acesso em 
15/07/2019. Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetra-
mitacao?idProposicao=786789 
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já previsto nos artigos art. 237, art. 160938, par. único, art. 177939 
e art. 179840 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) bem como no 
art. 7º 41 da Lei 8.069/1990.  

Por outro lado, observa-se uma preocupação constante 
neste assunto por parte das Comissões de Ética do Conselho Fe-
deral de Medicina - CFM. Desde o ano de 1992 até a atualidade, 
foram criadas e adotadas as Normas Éticas para utilização das 
técnicas de Reprodução Assistida, por meio de resoluções, lista-
das sucintamente a seguir: 
1. Tabela de Resoluções do CFM sobre Normas Éticas para Utilização das Técnicas 
de Reprodução Assistida. 

Resolução 
1358/ 1992 

Estabelece os requisitos como o número 
ideal de oócitos42 humanos a serem trans-
feridos para a receptora; a proibição da fe-
cundação com qualquer outra finalidade 
que não seja a procriação; implantação do 
consentimento informado por todos os en-
volvidos; imposição da doação sem fins 
comerciais ou lucrativos; autorização para 
criopreservação de espermatozoides, óvu-
los e pré-embriões, dentre outros. 

Revogada pela Re-
solução 
1957/2010 

Resolução Como principal alteração, está a Revogada pela 

 
37 CC/2002,  Art. 2.  A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
38 CC/2002,  Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nasci-
mento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. 
39 CC/2002, Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida 
a mulher, e não tendo o poder familiar. 
40 CC/2002, Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas 
no momento da abertura da sucessão. 
41 ECA, Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
42 OÓCITOS.: A oogênese é a história da formação, crescimento e maturação do ga-
meta feminino (apud Baker, 1982). Em mamíferos, a oogênese inicia-se durante a 
vida fetal e somente é completada meses ou até anos mais tarde. Uma vez que as 
células germinativas se estabeleceram no ovário em desenvolvimento, elas passam a 
se chamar oogônias. Estas células sofrem muitas divisões mitóticas e eventualmente 
passam por uma última etapa de replicação de seu DNA, anteriormente a sua entrada 
em meiose sendo então denominadas oócitos (apud Picton et al., 1998). Fonte: UFRG. 
Disponível no site: http://www.ufrgs.br/gametaembriao/oogenese.htm 
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1957/2010 determinação do número máximo de em-
briões a serem implantados, de acordo com 
a faixa etária da receptora (mulheres com 
até 35 anos, 2 embriões; entre 36 e 39 aos, 
até 3 embriões; mulheres acima de 40 anos, 
até 4 embriões); além disto, em casos de 
gravidez múltipla, fica-se proibidas quais-
quer intervenções que visem a redução em-
brionária.  

Resolução 
2013/2013 

Resolução 
2013/2013 

Cita pela primeira vez o processo de des-
carte de embriões preservados em clínicas 
de criogenia e, diferente da Lei 11.105/05, 
que prevê o descarte após o 3º ano de con-
gelamento, sugere que o descarte aconteça 
aos crio preservados a mais de 5 anos (se 
for do interesse dos pacientes). Destaca, 
ainda, a relação de documentos e observa-
ções necessárias, que deverão constar dos 
prontuários do paciente nas clínicas de re-
produção, incluindo, até, um perfil psico-
lógico, atestando adequação clínica e emo-
cional de doadores, em caso de doação 
temporária de útero (gestação de substitui-
ção). 

Revogada pela Re-
solução 
2121/2015 

Resolução 
2121/2015 

A grande alteração foi a permissão do uso 
das técnicas de Reprodução Assistida para 
relacionamentos homoafetivos e pessoas 
solteiras, desde que respeitada a objeção de 
consciência por parte do médico. Limita-
ção da idade para candidatas a gestação de 
RA até os 50 anos. 

Revogada pela Re-
solução 
2168/2017 

Resolução 
2168/2017 

Ajustado o tempo mínimo de espera para 
descarte dos embriões criopreservados, 
para 3 anos, conforme a Lei 11.105/05 de 
Biossegurança. Destaque para a autoriza-
ção de descarte, para os embriões abando-
nados, que são assim classificados, quando 
s responsáveis não são localizados ou des-
cumpriram o contrato pré-estabelecido. 

Em vigência 

Fonte: Resoluções do CFM, adaptadas pelos autores (2019) 

 
5 A INFLUÊNCIA DO CÓDIGO DE NÜREMBERG NA LE-
GISLAÇÃO BRASILEIRA 
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O ano era 1947 e acontecia em Nuremberg o mais fa-
moso julgamento da história, dele resultaram ações que reverbe-
ram até os dias atuais as regras conhecidas como Código de Nu-
remberg, que em se tratando da investigação científica na prática 
médica, foi entendida como o fundamento da nova ética e, para 
além, um marco da História da humanidade. Um documento re-
lativamente curto, mas, que influencia o código de ética médica, 
na pesquisa em seres humanos até a atualidade. Acerca do tema, 
Kipper43 destaca que “o artigo I do código define a condição in-
dispensável para a sua realização: O consentimento voluntário 
do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as 
pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legal-
mente capazes de dar consentimento”. 

Embasados nos escritos do Código de Nuremberg, em 
1979 foi redigido o Relatório de Belmont44, que apresentava três 
princípios básicos da Bioética (respeito à pessoa, beneficência, 
justiça), que mais tarde, em 2013 foram reformulados e ficaram 
conhecidos como Princípios de Georgetown, a saber45: 

1. Respeito à pessoa – o respeito à pessoa incorpora pelo menos duas 
convicções éticas: primeiro, que individuais devem ser tratados 
como agentes autônomos, e, segundo, que pessoas com autonomia 
reduzida tem direito a proteção. O principio do respeito às pessoas, 
portanto, divide-se em duas obrigações morais: a obrigação de reco-
nhecer a autonomia e a obrigação de proteger aqueles com autono-
mia reduzida (esse item foi, posteriormente, redigido com o termo 
respeito pela autonomia – acréscimo nosso); 

2. Beneficência – o termo é geralmente entendido como incluindo atos 
de cortesia ou caridade que vão alem da obrigação estrita. Neste do-
cumento, é entendida em sentido mais forte, como obrigação. Duas 

 
43 KIPPER, Délio José. Ética em pesquisa com crianças e adolescentes: à procura de 
normas e diretrizes virtuosas. In Revista Bioética. Vol. 24, nº 1 – 2016. Brasília/DF, 
Brasil, Conselho Federal de Medicina, 2016. Ver. Bioét. (Impr.). 2016; 24 (1): 37-48. 
P. 39 
44 Produzido pela Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos de Pes-
quisas Médicas e Comportamentais, nos Estados Unidos (1979). 
45 PARANHOS, F. R. L., GARRAFA, V., MELO, R.L., Estudo critico do principio 
de benefício e dano. In Rev. Bioética - Estudo critico do principio de benefício e dano. 
Vol. 23, nº 1 - 2015. CFM. Rev. Bioét. (impr.). 2015; 23 (1). p. 12-13. 
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regras gerais foram formuladas como expressões complementares 
de ações beneficentes: 1) não cause dano, e 2) maximize os possíveis 
benefícios e minimize os riscos (esse item foi, posteriormente divi-
dido em beneficência e não maleficência – acréscimo nosso);  

3. Justiça – há diversas formulações, amplamente aceitas, de formas 
justas para distribuir benefícios e prejuízos. Tais formulações são: 
1) a cada pessoa, uma porção igual; 2) a cada pessoa, conforme suas 
necessidades individuais; 3) a cada pessoa, conforme o seu esforço; 
4) a cada pessoa, conforme a sua contribuição social; 5) a cada pes-
soa, conforme o seu mérito. 
Esta ideia do direito a autonomia, inspirou documentos 

como a Resolução 1/1988 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS)46, que estabelecia que, quando houver capacidade de 
compreensão a anuência de indivíduos menores que 18 anos, 
deve ser obtida. Não obstante a isto a Resolução 41/199547 do 
Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, 
institui o direito destes não serem objetos de ensaios clínicos, 
provas diagnósticas e terapêuticas, sem o consentimento infor-
mado dos pais, responsáveis e delas próprias, deste que se tenha 
o discernimento para tal.  

Em 1993, o CIOMS – Conselho das Organizações Inter-
nacionais de Ciências Médicas, por meio da Diretriz nº 5 acerca 
do consentimento informado, dado pelas crianças ou adolescen-
tes, dispôs que: 

1) Os pais ou representantes legais devem dar consentimento 

 
46 BRASIL. CNS. Resolução 1/1988. Aprova as Normas de Pesquisa em Saúde. Es-
tabelece aspectos éticos em pesquisa em seres humanos. Revogada em 1996, pela Re-
solução 196/96, que aprovava as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos, sendo esta também revogada, no ano de 2012 pela Reso-
lução 466, que versa sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envol-
vendo seres humanos, em vigência. Acesso em 27/07/2019. Disponível em: http://con-
selho.saude.gov.br/resolucoes/reso_88.htm 
47 CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Reso-
lução 41/1995, que aprova em sua íntegra o texto oriundo da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, relativo aos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados e, dentre 
eles, o direito a não ser objeto de ensaio clínico, provas diagnósticas e terapêuticas, 
sem o consentimento informado de seus pais ou responsáveis e o seu próprio, quando 
tiver discernimento para tal. Acesso em 27/07/2019. Disponível em: encurta-
dor.com.br/yFPZ7 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________617_ 
 

 

por procuração;  
2) O consentimento de cada criança deve ser obtido na medida 
da sua capacidade;  
3) A recusa da criança em participar da pesquisa deve sempre 
ser respeitada, a menos que, de acordo com o protocolo de pes-
quisa, a terapia que a criança receberá não tenha nenhuma al-
ternativa medicalmente aceitável 48. 

Atualmente, com o intuito de estabelecer padrões unifor-
mes, nas tratativas quanto a estudos clínicos, conduzidos de 
acordo com princípios éticos, a Declaração de Helsinque, da As-
sociação Médica Mundial (WMA) 49, estabeleceu normas e prin-
cípios éticos para a pesquisa médica, envolvendo seres humanos, 
incluindo pesquisa em materiais e dados humanos identificáveis, 
que foi sendo adotada por diversos países como: Finlândia, Ja-
pão, Itália, China, África do Sul, Escócia, Estados Unidos, Co-
reia do Sul e Brasil. 

Contudo, como restou claro, não há no Brasil legislação 
que venha a tratar do tema de forma satisfatória, carecendo da 
sua criação, a fim de se estabelecer padrões que realmente pos-
sam aclarar a tomada de decisão diante de situações de alta com-
plexidade como a apresentada, posto que, quando se fala em ci-
ência e pesquisa, esta sempre deverá ter como parâmetro o ser 
humano, sem exceções, mas de tal forma que se estabeleça vol-
tada mais para o ser e para uma nova ética da responsabilidade, 
fugindo de qualquer tipo de instrumentalização que se possa 
aplicar a pessoa, principalmente sem o seu consentimento. 
Acerca disso, assevera Volnei Garrafa, pós-doutor em bioética 
pela Universidade de Roma: 

Poderão resultar desastrosas as consequências de modificações 
que venham a ser introduzidas com relação a novas formas bi-
ológicas legais de controle sobre o nascimento, sobre a vida e 
sobre a morte do ser humano. O discurso aqui defendido ao 
contrário de propor um freio para o desenvolvimento da ciência 

 
48 KIPPER, op. cit., p. 40. 
49 Declaração de Helseinque da Associação Médica Mundial (WMA). Acesso em 
27/07/2019. Disponível em encurtador.com.br/gnoLT 
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e da tecnologia, refere-se, fundamentalmente à transformação 
da ética da liberdade científica em uma nova ética da respon-
sabilidade científica (...) e a análise mais responsável de fatores 
que possam vir a se constituir em elementos negativos e deter-
minantes para o futuro da humanidade.50  

E, ainda, como ensina Ernesto Lima Gonçalves, profes-
sor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP): 

(...) a ‘ciência caminha mais depressa que o homem’, o que co-
loca a necessidade de introduzir o conceito ético nessa avalia-
ção. É tempo de se impor limites à concepção cada vez mais 
utilitarista e hedonista do homem diante da ciência e da medi-
cina, pelo reconhecimento de que a identidade humana é estru-
turada a partir do conjunto corpo e espírito e de que respeitar o 
corpo humano, em todas as suas dimensões e fases evolutivas 
– antes de nascer, no nascimento, no viver, no sofrer e no mor-
rer –, significa respeitar a dignidade humana.51.  

Assim sendo, de forma alguma um ser humano pode ser 
colocado na posição instrumento, de bem disponível, já que to-
dos têm um valor que lhe é intrínseco apenas pelo fato de ser um 
ser único, irrepetível e indivisível. Todos os seres humanos têm 
dignidade e devem ser respeitados como tal. 

 
CONCLUSÃO 

 
Falar de reprodução assistida, bebês sendo gerados com 

fim em outra coisa que não seja em si próprio, aborto, métodos 
de abreviamento da vida, são temas que não apenas te conduzem 
a um pensamento mais reflexivo a respeito da moral e da ética, 
mas, principalmente acerca de que mundo se está vivendo e para 
onde se está caminhando. 

 
50 GARRAFA, Volnei. O Mercado de Estruturas Humanas. In Revista Bioética, Con-
selho Federal de Medicina, Simpósio Pacientes Terminais, 1993, v. 1, n. 2, p. 115– 
123, Brasília, 1993. 
51 GONÇALVES, Ernesto Lima. Situações Novas e Novos Desafios para a Bioética. 
In Revista Bioética, Conselho Federal de Medicina, Simpósio Aborto, 1994, v. 2, n. 
1, p. 13– 18, Brasília, 1994. 
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Como se buscou demonstrar, a finalidade da Bioética 
consiste no estudo dos problemas morais que preocupam a hu-
manidade e a sua sobrevivência, em situações que se encontram 
ligadas a biomedicina, as biotecnologias e ao ecossistema e, 
sendo assim, necessário se faz a discussão dessas questões den-
tro da sociedade para que se possa estabelecer parâmetros éti-
cos/legais fundados nos valores da pessoa humana e da proteção 
de todo sistema que a envolve.   

Em sendo assim, viu-se que esta disciplina parte de prin-
cípios norteadores sempre voltados, antes de tudo, a proteção da 
pessoa. A ideia de beneficência, não maleficência, autonomia e 
justiça trazem em si o senso de dignidade, a qual deve ser dada 
em igualdade de condições a todos. Cabe ressaltar ainda que, em 
especial, no tocante ao princípio da autonomia, que este implica 
na possibilidade do exercício da sua liberdade e autodetermina-
ção como ser humano e, sujeito de direitos, decidir sobre as in-
tervenções terapêuticas que deseja sofrer. 

Posto isto, ao se falar em bebês medicamento, remete-se 
a noção de instrumentalização do ser humano, mesmo que por 
razões aparentemente justificáveis. Contudo, trazer a máxima de 
Maquiavel de que “os fins justificam os meios” para questões 
que envolvem a diretamente a pessoa humana, seu corpo, sua 
saúde e sua autonomia e, em especial, relacionadas com aqueles 
que não têm como realizar por si estas escolhas, deve ser fruto 
de grande preocupação.  

Como se esboçou outrora, todo ser humano deve ser res-
peitado pela sua essência, o que implica em não ser “coisificado” 
ou utilizado como mecanismo de reposição para outro que dele 
necessita, sem que isto seja autorizado pela própria pessoa. Toda 
e qualquer intervenção no corpo de uma pessoa somente deve 
ser realizada em prol do bem estar daquele que a detém. Claro 
que em havendo a devida autorização da própria pessoa, está a 
se exercer a sua autonomia, situação esta defendida pela Bioé-
tica.  
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Contudo, em se tratando de bebês medicamento, aqueles 
que podem autorizar, estão comprometidos para fazê-lo, já que 
são os mesmos que buscaram a sua criação com um fim já defi-
nido. Por isso mesmo, no tocante ao assunto, vale fazer o ques-
tionamento se uma vida humana não vale menos do que outra de 
modo a ser por ela instrumentalizada. Por mais justificável que 
seja a razão de tal procedimento, a motivação para se ter um filho 
deve ser uma escolha baseada na vontade e no amor por aquele 
que virá, ou seja, ter por ele mesmo, e não porque se vê na sua 
criação a possibilidade de cura do outro, tendo em vista que, 
nesta perspectiva, tira-se daquele que está por vir a condição de 
ser humano enquanto fim em si mesmo.  
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