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Resumo: A pesquisa analisa juridicamente o filme My sister’s 

keeper, traduzido para o português como “Uma história de 
amor”. Na história, Anna é uma criança oriunda de reprodução 
humana medicamente assistida que nasce para prover as neces-
sidades físicas de sua irmã doente. O filme retrata a violação dos 
direitos de Anna que, ainda menor, move ação de emancipação 
médica contra seus pais no intuito de garantir o direito ao próprio 
corpo. Inicialmente, o estudo aborda a reprodução humana me-
dicamente assistida e os exames de diagnóstico pré-implantató-
rio que permitem a seleção embrionária mediante escolha de ca-
racterísticas desejadas pelos genitores para que o suporte à irmã 
doente, no caso do filme. Ainda, a pesquisa investiga a interre-
lação entre o direito e o cinema a partir da evolução dos estudos 
iniciados pelo movimento Direito e Literatura, demonstrando 
que o lúdico tem importância destacada na sensibilização das 
pessoas para posterior discussão jurídica. Com isso, o estudo 
analisa se existe dignidade compatível em ser concebido medi-
ante ressalvas ou para prover as necessidades físicas de outra 
pessoa. Por fim, a investigação considera o cenário jurídico bra-
sileiro de proteção dos interesses do bebê medicamento a partir 
da defesa de seus direitos da personalidade, dado que ninguém 

 
1 A produção científica está vinculada ao projeto de pesquisa aprovado pela FA-
PERGS - Biotecnologia humana e inteligência artificial em saúde no Brasil: transu-
manismo a partir dos direitos humanos.  
2 Doutora em Direito (UFRGS). Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Direito na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – URI, campus Santo Ângelo. Assessora técnica do Comitê de Ética na URI. 
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pode ser obrigado a procedimento médico sem a devida autori-
zação. O instrumento prático para tanto consiste no termo de as-
sentimento que é destinado aos menores para esclarecer sobre os 
riscos e benefícios a que estão sujeitos em razão de uma deter-
minado procedimento. Assim, é possível considerar que não 
exista dignidade compatível em ser gerado mediante ressalvas, 
ou seja, para prover as necessidades de outrem. O trabalho adota 
o método dedutivo de abordagem com a pesquisa indireta de re-
visão bibliográfica e documental. 
 
Palavras-Chave: Bebê medicamento. Reprodução humana me-
dicamente assistida.  Direitos da personalidade. Direito e ci-
nema. 
 
Abstract: The research legally analyzes the film My sister’s 
keeper, translated into portuguese as “Uma história de amor”. In 
the story, Anna is a child from medically assisted reproduction 
who is born to provide for her sick sister's physical needs. The 
film portrays the violation of Anna's rights, who, even as a mi-
nor, takes a medical emancipation action against her parents in 
order to guarantee the right to her own body. Initially, the study 
addresses medically assisted human reproduction and pre-im-
plantation diagnostic tests that allow embryonic selection by 
choosing the characteristics desired by the parents to support the 
sick sister, in the case of the film. Still, the research investigates 
the interrelationship between law and cinema from the evolution 
of studies initiated by the Law and Literature movement, demon-
strating that the ludic has a prominent importance in raising peo-
ple's awareness for further legal discussion. With this, the study 
analyzes whether there is dignity compatible with being con-
ceived with reservations or to provide for the physical needs of 
another person. Finally, the investigation considers the Brazilian 
legal scenario of protecting the interests of the medicine baby 
based on the defense of their personality rights, given that no one 
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can be forced to undergo a medical procedure without proper 
authorization. The practical instrument for this consists of the 
consent form that is intended for minors to clarify the risks and 
benefits to which they are subject as a result of a certain proce-
dure. Thus, it is possible to consider that there is no dignity com-
patible with being generated with reservations, that is, to provide 
for the needs of others. The work adopts the deductive method 
of approach with the indirect research of bibliographic and doc-
umental review. 
 
Keywords: Baby medicine. Medically assisted human reproduc-
tion. Personality rights. Law and cinema. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 pesquisa investiga se existe compatibilidade com 
a dignidade da pessoa humana ser concebido em 
laboratório para prover as necessidades vitais de 
uma outra pessoa. Para tanto, adota o método de-
dutivo de abordagem com a pesquisa indireta de 

revisão bibliográfica e documental.  
Em um primeiro momento, pondera o avanço biotecno-

lógico e o cenário atual da reprodução humana medicamente as-
sistida, bem como a utilização dos exames de diagnóstico pré-
implantatório de embriões congelados para seleção daqueles que 
estariam aptos a serem implantados em útero. 

Posteriormente, o estudo investiga a relação entre o di-
reito e o cinema, utilizando o filme Uma prova de amor, para 
refletir sobre o nascimento do bebê medicamento, engendrado a 
partir da fertilização in vitro, no intuito de ser compatível e pro-
ver células e órgãos para uma irmã doente. 

Ao fim, discorre sobre a proteção jurídica brasileira da 
pessoa oriunda de reprodução humana medicamente assistida.    

 

A
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1 SOBRE A SELEÇÃO DE EMBRIÕES EM REPRODUÇÃO 
HUMANA MEDICAMENTE ASSISTIDA 

 
A reprodução humana artificial, dita medicamente assis-

tida, está na pauta das discussões do século XXI. A ânsia do ho-
mem em desafiar os limites do conhecido tem oportunizado a 
humanidade importantes conquistas como a maternidade para 
mulheres estéreis, para mulheres de avançada idade que biologi-
camente não poderiam ter filhos e para casais homoafetivos 
(BRAUNER, 2003). 

Nesse sentido, a reprodução humana medicamente assis-
tida é definida por Scarparo como “conjunto de técnicas que têm 
como fim provocar a gestação mediante a substituição ou facili-
tação de alguma etapa que se mostre deficiente no processo re-
produtivo” (1991, p. 242), consistindo “no processo que leva o 
óvulo a entrar em contato com o espermatozoide, resultando um 
ser humano sem cópula carnal” (1991, p. 242). 

O estágio atual de medicalização da reprodução humana 
expõe o rompimento e separação entre reprodução humana e se-
xualidade. De acordo com a mesma autora, o aprimoramento da 
técnica permite também a intervenção nas características gené-
ticas dos filhos, oportunizando a escolha do sexo e de caracte-
rísticas preferenciais dos autores do projeto parental.  

Para Sgreccia, manipulação genética corresponde a toda 
e qualquer intervenção operada sobre o patrimônio genético, en-
quanto a expressão engenharia genética agrupa “o conjunto das 
técnicas que tendem a transferir para a estrutura da célula de um 
ser vivente algumas informações genéticas que, de outro modo, 
ele não teria tido” (1996, p. 214). 

Assim, para uma melhor compreensão conceitual, a pes-
quisa utiliza a expressão manipulação genética referindo-se ao 
manuseio de embriões para compreensão de suas características, 
excluindo-se qualquer intervenção nas características genéticas 
do embrião. O manuseio de embriões é possível mediante 
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técnicas de reprodução humana medicamente assistida, também 
conhecida como reprodução artificial, concepção artificial, fer-
tilização artificial, fecundação ou fertilização assistida. 

O estágio atual de desenvolvimento das técnicas de re-
produção humana medicamente assistida vem sendo construído 
por gerações de cientistas, de modo que a história da humani-
dade reflete as intenções do homem de efetivar projetos de ma-
ternidade e paternidade a partir de métodos pouco convencio-
nais.  

Ao que parece a curiosidade do homem o levou a buscar 
os limites e testar sobre o desconhecido. A fábula de Aldous 
Huxley, “Admirável Mundo Novo”, criada em 1932, uma obra 
de ficção, descreve a criação de seres humanos em laboratórios 
a partir de processos de fecundação artificial inclusive com a cri-
ação de gêmeos, e delineando uma sociedade de castas por meio 
da intervenção científica para a produção de líderes, intelectuais 
e operários (HUXLEY, 2014).  

Nesse ínterim, o homem tem se espelhado na ficção e 
buscado cada vez mais o controle da natureza por meio do do-
mínio da intimidade das espécies. Sobretudo, Rifkin destaca que 
uma nova era econômica está inaugurada com a capacidade de 
identificar e manipular genes a partir do mapeamento do genoma 
humano3 (1999). Tanto é assim que os reflexos da inovação bi-
otecnológica estão remodelando a economia global e refor-
mando a sociedade precipuamente porque a manipulação acon-
tece no nível dos componentes genéticos sendo compreensível o 
surgimento de posições favoráveis e contrárias à implementação 
biotecnológica, pois ao mesmo tempo em que por meio de tais 
técnicas seja possível curar doenças, também é possível alterar, 
modificar características genéticas de um ser, como medida eu-
genista resultante da seleção sexual. 

 
3 Genoma é a designação para o conjunto de todas as características genéticas que 
compõe um ser e que estão codificadas no DNA (estrutura molecular tridimensional 
descoberta por Watson, Crick e Wilkins em Cambridge, em 1953). Assim, o DNA 
contém a informação dos genes de um ser (PROJETO GHENTE, passim, s.a.). 
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A importância do sequenciamento do genoma humano é 
devida para que os cientistas pudessem compreender a interação 
entre os genes, bem como entre eles e o meio ambiente. Essa é a 
lição de Zatz, quando refere sobretudo a importância de inter-
venções genéticas eficazes para a cura de doenças. Destaca-se: 

Os nossos genes, quando defeituosos, são responsáveis por 
mais de 7.000 doenças genéticas que nos afetam direta ou in-
diretamente. Elas atingem 3% das crianças nascidas de pais 
normais e são responsáveis, nos países do primeiro mundo 
(onde as doenças sociais já estão controladas), por 50% das 
mortes no primeiro ano de vida. Além disso, cerca de 10% das 
doenças de adultos (como diabetes, doenças psiquiátricas, vá-
rios tipos de câncer, entre outras) tem um componente genético 
importante. Compreender é o primeiro passo para poder preve-
nir e tratar tais doenças, o que constitui ao mesmo tempo o 
maior interesse e o maior desafio do Projeto Genoma Humano 
para os geneticistas que trabalham com doenças humanas 
(2002, p. 23-24). 

Verifica-se, assim, os benefícios advindos da adoção dos 
testes genéticos são inquestionáveis já que podem evitar a trans-
missão de doenças hereditárias incuráveis além de permitir a de-
tecção de doenças que ainda nem manifestaram sintomas. Tendo 
em vista o caráter preventivo dos testes genéticos, algumas pes-
soas, mesmo sem problemas de fertilidade, podem fazer uso da 
fertilização in vitro, quando apresentarem histórico familiar de 
doenças, com o fito de evitar que o embrião carregue genes pa-
tológicos. 

Contudo, nota-se que a reprodução humana medica-
mente assistida é possível por muitos modos: utilizando as célu-
las germinativas das pessoas envolvidas no projeto parental, ou 
seja, óvulos e espermatozóides daqueles que naturalmente não 
conseguem ter filhos, o que é nominado fertilização homóloga; 
ou com a utilização de material genético de terceiros, nominada 
fertilização heteróloga (DINIZ, 2014). 

As técnicas empregadas são diversas, sendo destacadas a 
inseminação artificial, caracterizada pela introdução do material 
genético masculino no corpo da mulher; ainda há possibilidade 
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de fertilização in vitro, em que a fecundação do óvulo acontece 
em laboratório sendo o embrião introduzido no corpo da mulher 
em que será gestado. A última, permite inclusive a fecundação a 
partir de óvulos e espermatozóides de terceiros (DINIZ, 2014).  

De acordo com Queiroz:  
Fecundação in vitro é o procedimento pelo qual um óvulo é 
removido de um folículo e fertilizado por espermatozoides, 
fora do corpo da mulher, em meio artificial adequado para se 
iniciar a reprodução celular, quando, então, o embrião será im-
plantado no útero materno (2001, p.74). 

Assim, o conhecimento e o domínio sobre o genoma hu-
mano, bem como o controle sobre a reprodução humana artifi-
cial ou medicamente assistida permitem análise sobre a viabili-
dade dos embriões dado que o processo de fecundação ocorre 
fora do corpo da mulher permitindo a realização de diagnósticos 
anteriores a implantação no útero, no sentido de garantir a via-
bilidade da gestação e a maximização da saúde da futura criança.  

Nesse sentido, Brauner e Oliveira referem “os testes ge-
néticos como uma das mais importantes aplicações decorrentes 
do Projeto Genoma Humano e apresentam grandiosas vantagens 
se comparados com os exames tradicionais para a detecção de 
doenças” (2014, s.p.). 

Os referidos testes são nominados diagnósticos genéticos 
pré-implantatórios, doravante referidos como DGPIs4, e são re-
alizados para que seja possível conhecer as características gené-
ticas do embrião o que possibilita uma intervenção eficaz para 
evitar moléstias presentes e futuras – a chamada intervenção te-
rapêutica. Entretanto, o domínio da técnica permite inclusive a 
escolha de características genéticas como sexo, cor dos olhos, 
dentre outras tidas como supérfluas, o que pode dar origem às 
práticas eugenistas, verdadeiro descompasso com o direito à 

 
4 DGPI é o exame permite o estudo de alterações genéticas e cromossômicas no em-
brião antes da implantação no útero permitindo a implantação de embrião saudável, 
livre de anomalias cromossômicas e mutações genéticas (POMPEU; VERZELETTI, 
2015).   
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identidade genética e a finalidade terapêutica devendo, portanto 
serem evitadas (FUKUYAMA, 2003). 

O DGPI permite ainda, identificar tipos específicos de 
tecidos no embrião. Nesse aspecto, Pompeu e Verzeletti referem 
que “um casal com um filho que necessita de transplante de te-
cido específico gere uma criança com células‐tronco compatí-
veis com seu irmão” (2015, p. 84). Segundo os autores, as célu-
las para o transplante são removidas do cordão umbilical durante 
o nascimento de forma não invasiva e indolor. 

Assim, o DGPI constitui avanço importante que permite 
conhecer as características genéticas dos embriões resultantes da 
reprodução humana medicamente assistida propiciando a gesta-
ção de uma criança fisicamente capaz de oportunizar células 
para o tratamento do irmão doente, dado sua compatibilidade.  
Esse é o aspecto que deve ser ressaltado para a compreensão do 
caso enunciado na película, conforme segue. 

 
2 BEBÊ MEDICAMENTO NO CINEMA: UMA PROVA DE 
AMOR?  

 
Ainda em 1970, Morin já referia que “o cinema é preci-

samente esta simbiose: um sistema que tende a integrar o espec-
tador no fluxo do filme” (1970, p.125).  Essa relação implica 
sensibilizar as pessoas a compreenderem a história refletindo so-
bre o lugar do outro em certas circunstâncias.  

Assim, a partir dos novos rumos de reflexão propiciados 
pelo encontro do Direito com o Cinema, surge a proposta da pes-
quisa aqui apresentada. Por acreditar na renovação do Direito 
pelo contexto em que está inserido, é que a pesquisa busca a sé-
tima arte como conexão do problema real com a lei positivada 
ou a ser positivada.  

Com isso, o cinema é utilizado como ponte para o apren-
dizado e a assimilação do direito, tornando-o menos distante, 
menos formal e descomplicado, ao mesmo tempo em que analisa 
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questões de alta complexidade. A crescente superação da visão 
segregada das searas do saber pela didática interdisciplinar, é as-
sinalada por Wolkmer (1994) como responsável pela vantagem 
da interação e articulação interdisciplinar para evitar o monopó-
lio ou a apropriação unilateral do tema estudado por qualquer 
uma das áreas do conhecimento. E de acordo com Warat, a aná-
lise do direito por tal ótica pode constituir-se em um modo de 
superação dos modelos herméticos ou fechados da dogmática ju-
rídica e seus manuais, nominado pelo autor como senso comum 
teórico dos juristas (WARAT, 1994)5. 

A perspectiva da abordagem jurídica de filmes surgiu da 
evolução dos estudos em Direito e Literatura. Ainda na década 
de 60, o direito passou a ser vislumbrado diferentemente, com o 
movimento “Direito e literatura”, nos Estados Unidos. Os estu-
dos edificaram-se em dois vértices – o Direito como literatura, a 
partir da narrativa jurídica; e do Direito na literatura, identifi-
cando a presença do direito nas obras literárias (OLIVO, 2005).  

A perspectiva é compreendida por Schwartz (2016) 
como possibilidade de por meio das narrativas e seus persona-
gens situar-se no lugar do outro, refletindo sobre o caso posto a 
partir da sensibilização da história. 

Com o desenvolvimento da metodologia de aprendiza-
gem por meio do direito e da literatura a partir do desenvolvi-
mento de tais metodologias abriram-se as portas para novas óti-
cas, especialmente para o cinema em razão do avanço tecnoló-
gico (OLIVO; MARTINEZ, 2015). Para os autores,  

a inter-relação entre os dois fenômenos não se esgota nesta prá-
tica pedagógica meramente ilustrativa, mas revela instigantes 
abordagens que permitem não apenas refletir questões jurídicas 
a partir do Cinema, como também investigar outros desdobra-
mentos da representação cinematográfica do fenômeno 

 
5 Tradicionalmente, o senso comum teórico dos juristas é compreendido pelas “con-
dições implícitas de produção, circulação e consumo das verdades nas diferentes prá-
ticas de enunciação e escritura do Direito. Trata-se de um neologismo proposto para 
que se possa contar com um conceito operacional que sirva para mencionar a dimen-
são ideológica das verdades jurídicas” (WARAT, 1994, p. 13). 
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jurídico (2015, s.p.).  
Assim, o lúdico oferece uma nova abordagem do Direito. 

A análise e solução dos conflitos e dilemas da atualidade de-
pende de um estudo jurídico da questão, mas sobretudo, uma 
análise sociológica e filosófica, a partir do estudo de outros sis-
temas sociais (SCHWARTZ, 2006).  Nesse viés, tanto as narra-
tivas literárias como o cinema com viés jurídico oportunizam um 
conjunto de significados que são imediatamente interpretados. 
A conotação cognitiva e emocional garante a inserção das pes-
soas no “aprimoramento do senso de justiça” (NOJIRI; CES-
TARI, 2015). 

A partir da relação percebida entre o Direito e o Cinema, 
a pesquisa busca refletir sobre o drama dirigido por Nick Cassa-
vetes, My sister’s keeper, de 2009, traduzido como Uma prova 

de amor. A película conta a história de Anna, uma menina con-
cebida por fertilização in vitro para ser compatível com o trata-
mento de sua irmã Kate, então com leucemia.  

A menina Anna é percebida nesse contexto como o bebê 
medicamento, compreendida como o bebê nascido para o pro-
pósito de ser doador compatível com um irmão que apresenta 
doença congênita (LOSADA, 2009).  

Desde o nascimento, Anna se torna doadora de células 
tronco, sangue e medula óssea, até que aos onze anos é incum-
bida de doar a sua irmã um rim. Tendo sido informada sobre as 
restrições a ela impostas a partir da doação, de que não poderia 
praticar esportes e levar uma vida normal, Anna passa a consi-
derar os direitos sobre seu corpo e, em tais circunstâncias de-
monstra cansaço com o envolvimento médico-hospitalar.  

Muito embora acredite que Kate mereça viver, sobre-
tudo, Anna julga ter direito a uma vida normal, o que sua irmã 
doente apoia. A partir disso, a personagem Anna procura um ad-
vogado iniciando processo judicial contra seus pais requerendo 
a chamada emancipação médica, no sentido de buscar judicial-
mente a proteção de seus interesses, o direito ao próprio corpo.  

No filme, a sentença prolatada deferiu o pedido de Anna 
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considerando o direito de recusar-se a dispor de seu corpo em 
favor da irmã. 

De todo o exposto, percebe-se que a película escolhida é 
oportuna para a reflexão acerca da evolução e do progresso bio-
tecnológico, evidenciando que as técnicas de reprodução hu-
mana medicamente assistida têm contribuído em muito para a 
saúde e bem-estar das pessoas. Entretanto, a película também 
demonstra que diante da complexidade dos casos tende-se a des-
considerar os interesses da criança que nasce como o bebê me-
dicamento.  

A seguir, a pesquisa se debruça sobre os contornos jurí-
dicos de proteção ao bebê medicamento e sua dignidade.  

 
3 DESAFIOS JURÍDICOS NA TUTELA DA PESSOA HU-
MANA NO CONTEXTO DA INOVAÇÃO BIOTECNOLÓ-
GICA 

 
A circunstância enunciada no filme Uma prova de amor, 

expõe a fragilidade das relações humanas diante do avanço tec-
nológico e da possibilidade real de intervenção eficaz no recante 
mais íntimo das pessoas – suas características genéticas.  

Muito embora no Brasil não exista o instituto da eman-

cipação médica utilizada na trama para proteger os interesses da 
irmã doadora, é possível harmonizar diversos dispositivos legais 
para o mesmo fim.  

Inicialmente, cabe demonstrar que a Carta Magna precei-
tua em seu artigo 5° a proteção da vida e da liberdade. Destaque-
se: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e a propriedade”. 

O Código Civil Brasileiro de 2002 – Lei nº 10.406/2002, 
determina em seu artigo 5°, a cessação da incapacidade a partir 
dos 18 anos de idade completos, quando então, a pessoa está 
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habilitada para a prática de todos os atos da vida civil, ressalva-
das as hipóteses de emancipação tendo completos 16 anos de 
idade. No que tange à representação, os artigos 3º, inciso I e 4º, 
inciso I determinam a representação do menor de 16 anos para 
todos os atos.  

Nesse aspecto, a circunstância vislumbrada no filme de-
nota conflito de interesses entre a representada, a menina Anna, 
e seus pais, representantes legais que vislumbraram a concepção 
da primeira para a salvação da filha doente. 

Muito embora os pais determinem sobre os tratamentos 
médicos e a própria concepção de Anna, no cenário jurídico bra-
sileiro a decisão da Anna seria preservada. A harmonização do 
ordenamento jurídico em torno da dignidade da pessoa humana, 
da liberdade e da autonomia é refletida no Código Civil, quando 
em seu artigo 15 dispõe que “ninguém pode ser constrangido a 
submeter-se, com risco de morte, a tratamento médico ou a in-
tervenção cirúrgica". 

A compreensão de tais dispositivos ainda deve ser com-
plementada pelo Enunciado n°138 CJF/STJ, aprovado na III Jor-
nada de Direito Civil, que destaca “a vontade dos absolutamente 
incapazes, na hipótese do inc. I do art. 3.º, é juridicamente rele-
vante na concretização de situações existenciais a eles concer-
nentes, desde que demonstrem discernimento bastante para 
tanto”. 

Nesse sentido, Bezerra refere que a titularidade e exercí-
cio dos direitos fundamentais não estão relacionados direta-
mente à capacidade jurídica da pessoa (BEZERRA, 2006). 

O entendimento segue o mote da teoria do menor ma-
duro, que foi desenvolvida no direito norte-americano para per-
mitir que adolescentes pudessem decidir acerca de tratamentos 
médicos de modo equivalente aos adultos (VELHO; QUIN-
TANA; ROSSI, 2014). 

Nesse aspecto, existe no âmbito do Conselho Nacional 
de Saúde por meio da Resolução n°466/12, a exigência de tornar 
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acessível ao menor conhecimento sobre procedimento médico 
ou exame que deva ser submetido. O documento adequado en-
caminhado ao menor é nominado termo de assentimento, e deve 
refletir em linguagem clara e simples os riscos e benefícios de-
correntes do procedimento ou exame para que a partir de sua 
ciência possa decidir acerca da realização da técnica. De acordo 
com o item II.24, o termo de assentimento consiste em: 

documento elaborado em linguagem acessível para os menores 
ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os 
participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, ex-
plicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo 
do consentimento de seus responsáveis legais (CONEP, 2012). 

Deste modo, o documento deve ser elaborado em lingua-
gem acessível, de acordo com a idade da pessoa a quem é diri-
gido. Importante destacar que conforme o item II.24, o Termo 
de Assentimento não supre a anuência dos responsáveis legais 
que deve ser promovido por meio do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, o TCLE. 

Ainda, especificamente quanto a doação de órgãos no 
Brasil, Anna estaria protegida pois mesmo que o doador con-
corde com os termos da doação é essencial autorização judicial 
para a validade do termo. Assim refere o artigo 9° da Lei 
n°10.211/2001: 

É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente 
de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins te-
rapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes con-
sanguíneos até o quarto grau, inclusive, na forma do § 4º deste 
artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização ju-

dicial, dispensada esta em relação à medula óssea (BRASIL, 
2001, grifo nosso).  

Diante do êxito e difusão alcançado por meio das técni-
cas de reprodução humana medicamente assistida é indispensá-
vel que o processo mantenha como objetivo precípuo a promo-
ção da dignidade da pessoa humana a todos os interessados, ho-
mens, mulheres e crianças envolvidos no projeto de parentali-
dade. Essa é a referência de Brauner ao afirmar que: 

As novas tecnologias reprodutivas oferecem uma gama de 
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possibilidades à mulher e ao homem, envolvendo a possibili-
dade de realização do seu projeto de parentalidade, cabendo 
uma reflexão sobre quais os procedimentos que podem ser re-
alizados sem ser realizados sem afrontar diretamente os direi-
tos fundamentais de cada um deles e, igualmente, da criança 
que deve ter o direito de nascer com a dignidade devida a todos 
os seres humanos (2003, p. 70). 

Note-se que a humanidade se encontra diante de mo-
mento ímpar: definir um parâmetro de atuação científica compa-
tível com a dignidade da pessoa humana. Nesse mote, Sarlet de-
fine a dignidade da pessoa humana como:  

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenci-
ais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e pro-
mover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos (2001, p. 60).  

A partir disso, todo avanço tem de estar justificado na 
concretização dos direitos homem, e não, na sua relativização 
em razão de interesses tangenciais. Ao que parece seria puro re-
trocesso privilegiar a inovação tecnológica em detrimento dos 
direitos humanos. A partir dessa construção, Bobbio refere 

que os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando 
devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do poder 
do homem sobre o homem – que acompanha inevitavelmente 
o progresso técnico, isto é o progresso da capacidade do ho-
mem de dominar a natureza e os outros homens (...) (1992, p. 
6). 

E por isso, o autor insere dentre os direitos de quarta ge-
ração os “decorrentes dos efeitos traumáticos da pesquisa bioló-
gica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de 
cada indivíduo”. (1992, p. 6). Nesse mote, Oliveira Júnior res-
salta a necessidade de discussão ética acerca dos direitos decor-
rentes da manipulação genética porque envolvem a vida e a 
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morte. Para este, os direitos de quarta geração “apesar de novos 
em se considerando o momento de seu reconhecimento, em prin-
cípio representam novas possibilidades de ameaças à privaci-
dade, liberdade, enfim, novas exigências da proteção a digni-
dade da pessoa”. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2000, p. 97). 

Nesse aspecto, importante frisar que diante de todo o pro-
gresso científico na área e as inúmeras benesses oriundas dos 
procedimentos de reprodução humana medicamente assistida 
não pode ser olvidada a possibilidade de banalização da técnica. 
No entendimento de Brauner e Oliveira, a terapia gênica pode e 
deve ser usada para o diagnóstico e tratamento de doenças que 
ainda não manifestaram sintomas, para evitar que sejam trans-
mitidas certas doenças, porém, jamais para fazer a simples sele-
ção genética, sem finalidades terapêuticas (BRAUNER; OLI-
VEIRA, 2014). 

A película em análise retrata circunstância de desequilí-
brio dos interesses envolvidos. Além de toda a legislação que 
pode ser harmozinada para a proteção dos interesses de Anna, a 
irmã doadora, surgem os princípios bioéticos que se constituem 
em diretrizes para os cientistas que devem ter como norte o fun-
damento da dignidade da pessoa humana.  

A referida principiologia é apresentada como resultado 
do julgamento de Nuremberg, em 1948, em que foram julgados 
e condenados os profissionais de saúde atuantes nos campos de 
concentração nazistas e que fizeram uso de pessoas como obje-
tos de uma ciência meramente especulativa (DINIZ, 2014). Com 
isso, o Código de Nuremberg incorporou a lição ética deste mo-
mento histórico difundindo ao mundo a mensagem de que a uti-
lização de pessoas para fins científicos requer a observação de 
tais princípios.  

O princípio da autonomia informa que as pessoas envol-
vidas têm o direito de saber sobre os objetivos do procedimento, 
sobre os riscos e benefícios, bem como sobre as formas de acom-
panhamento e assistência oferecidas pelo cientista por meio do 
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oferecimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
o qual deve ser assinado como medida de autorização para a re-
alização dos procedimentos pretendidos. (CONSELHO FEDE-
RAL DE MEDICINA, 2021). 

O caso demonstrado no filme revela violação do princí-
pio supra, dado que Anna nunca foi questionada pelo pais acerca 
de sua concordância com os procedimentos realizados. A me-
nina doadora passa a considerar seus interesses apenas quando é 
chegada a hora do transplante renal, tendo o apoio da irmã do-
ente.  

O princípio da beneficência e não maleficência é reco-
nhecido como dever dos profissionais de saúde de fazerem o 
bem ao paciente e não fazerem o mal. Esse entendimento surge 
da lição aprendida com as experiências nazistas em que foram 
praticados procedimentos muito distantes do ideário de fazer o 
bem, caracterizados apenas pela especulação acerca dos resulta-
dos (DINIZ, 2014). Nesse mote, a perspectiva deve considerar 
apenas, fazer o bem para o próprio sujeito das intervenções mé-
dicas. 

Além de preservar as pessoas diretamente envolvidas no 
processo reprodutivo a observância dos princípios também pro-
tege a atuação dos profissionais que atuam na intermediação do 
processo como os profissionais médicos, por exemplo. Nesse as-
pecto torna-se fundamental a promoção de amplo debate sobre 
as circunstâncias que devem dar cotejo ao recurso da reprodução 
humana medicamente assistida, bem como quais as responsabi-
lidades dos profissionais da área (BRAUNER, 2003, s.p.). 

Nesses rumos, a mesma autora refere que considerando 
o direito de ter acesso à tratamentos médicos de saúde, “cabe 
incluir a esterilidade como sendo um problema de saúde repro-
dutiva e que, portanto, autoriza o recurso à medicina para solu-
cioná-lo, não significando, entretanto, concluir que todas as pos-
sibilidades oferecidas pela medicina possam ser aceitas e utili-
zadas sem limitações pelo homem e pela mulher” (BRAUNER, 
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2003, s.p.). 
Nesse contexto, destaca-se sobretudo a necessidade de 

proteção da criança oriunda da reprodução humana medica-
mente assistida dada sua vulnerabilidade peculiar, e que ainda 
pode restar agravada pelos interesses envolvidos. Ademais, 
Brauner refere que o interesse superior da criança deve prevale-
cer mesmo que em conflito com o interesse dos pais, autores do 
projeto parental (BRAUNER, 2003). 

Por derradeiro, demonstra-se que diante da inexistência 
de legislação específica no Brasil, é possível harmonizar diver-
sos dispositivos legais para a proteção da criança. Precipua-
mente, o princípio da beneficência constitui-se em norteador da 
atuação médica ao identificar que o bem a ser promovido deve 
ser analisado na perspectiva do bebê medicamento, reservado o 
caso da película, da doadora de órgãos que sofre com tantas in-
tervenções médicas.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa ora apresentada analisa o filme My sister’s 

keeper, ou Uma história de amor, na perspectiva da criança 
Anna, oriunda de reprodução humana medicamente assistida 
que nasce para prover as necessidades físicas de sua irmã doente. 
O filme retrata a violação dos direitos de Anna que, ainda menor, 
move ação de emancipação médica contra seus pais no intuito 
de garantir o direito ao próprio corpo. 

Preliminarmente, o estudo aborda o contexto da reprodu-
ção humana medicamente assistida, especialmente o DGPI que 
permite análise genética dos embriões oriundos de fertilização 
in vitro. Nesse tópico, é possível perceber que o desenvolvi-
mento biotecnológico está permitindo uma nova eugenia, fun-
dada na seleção dos embriões que apresentem as características 
escolhidas pelos genitores ou se adequem as características de 
um irmão doente, como no caso do filme. 
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Posteriormente, a pesquisa investiga a interrelação entre 
o direito e o cinema a partir da evolução dos estudos iniciados 
pelo movimento “Direito e Literatura”. Resta demonstrado no 
tópico, a importância do lúdico para uma discussão efetiva dos 
direitos dada a complexidade vislumbrada nas relações humanas 
a partir da medicalização da reprodução humana medicamente 
assistida. O filme sensibiliza o espectador que tem a oportuni-
dade de colocar-se no lugar de Anna, sentindo o problema do 
outro consistente na instrumentalização da vida humana, de 
modo que o estudo investiga se existe dignidade compatível com 
ser concebido mediante ressalvas ou para prover as necessidades 
físicas de outra pessoa. 

Assim, no último tópico, a investigação esclarece o ce-
nário jurídico brasileiro de proteção aos interesses do bebê me-
dicamento - Anna. É possível perceber que mesmo diante da ine-
xistência do instituto da emancipação médica no Brasil é crível 
obter a mesma tutela, a partir de linha argumentativa dos direitos 
da personalidade já que ninguém pode ser obrigado a procedi-
mento médico sem a devida autorização. A perspectiva é válida, 
inclusive para menores relativa ou absolutamente incapazes, a 
partir da exigência do Termo de Assentimento, que esclarece so-
bre os riscos e benefícios decorrentes do procedimento.  

Por derradeiro, destaca-se o progresso científico em re-
produção humana medicamente assistida  para garantir saúde e 
bem-estar aos envolvidos no processo, entretanto, é refutado 
todo avanço que surja para subjugar alguém, seja a pessoa ori-
unda, os familiares ou ainda, a própria sociedade. O planeja-
mento do nascimento de uma pessoa mediante certas condições 
ou requisitos não se coadunem com a dignidade da pessoa hu-
mana e os direitos da personalidade que são inalienáveis, im-
prescritíveis, irrevogáveis e irrenunciáveis. 
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