
BIOÉTICA 



O QUE É BIOÉTICA? 
• A Bioética é um neologismo derivado das palavras gregas bios 

e ética, pode ser definida como sendo um estudo sistemático 
das dimensões morais incluindo visão, decisão, conduta e 
normas morais das ciências da vida e da saúde utilizando uma 
variedade de metodologias éticas num contexto 
interdisciplinar. 

• O termo Bioética foi criado pelo bioquímico estadunidense 
Van Rensselaer Potter em 1970. 

• Questiona-se, o valor da vida na sociedade que até então, 
exige cada vez mais recursos. 

• A Bioética se tornou um tema muito relevante após a Segunda 
Guerra Mundial, quando o mundo ocidental cria um código 
para limitar os estudos relacionados a ciência. 

• Com os crimes de guerra cometidos, principalmente pelos 
alemães, a humanidade começa a debater até que ponto a 
ciência poderia evoluir sem prejudicar a vida humana. 



Principais Tendências 
• Ética do cuidado: Baseada nos relacionamentos, ela dá maior 

ênfase nos relacionamentos interpessoais colocando o afeto, o 
compromisso emocional como determinante para tomada de 
decisão. 

• Casuística: Teoria que tende a acentuar a importância dos 
casos e suas particularidades de onde podem ser tiradas as 
características paradigmáticas para se fazerem analogias com 
outros casos concretos. Foca em decisões práticas a partir das 
situações específicas. Considera que a moralidade apropriada 
surge dessa análise específica de cada caso concreto. 

• Principalismo: Teoria centrada na ética biomédica, 
especificamente clínica. Os princípios são os de beneficência, 
não- maleficência, autonomia, justiça. Acentuação da 
autonomia do doente. 

• Personalista: Valoriza a dignidade humana como centro da 
elaboração ética. 



Principais temas da Bioética 

• Eutanásia 

• Aborto 

• Alimentos transgênicos 



                         Eutanásia 
• É um ato em que o indivíduo em situação de sofrimento 

constante, por uma doença incurável, escolhe cessar a própria 
vida. 

• A Eutanásia é definida como a conduta pela qual se traz um 
paciente em estado terminal ou portador de uma enfermidade 
incurável que esteja em sofrimento constante uma morte 
rápida e sem dor. 

• No Brasil, é prevista em lei como crime de homicídio. 

• Entre as formas dessa prática, existe a diferenciação entre: 

•  Eutanásia ativa: É quando uma pessoa mata intencionalmente um 
enfermo, por meio de artifícios que force o paciente a parar suas 
atividades. 

•  Eutanásia passiva: A morte ocorre por falta de recursos necessários 
para a manutenção de suas funções vitais, como a falta de água, 
alimentos, remédios e cuidados médicos.  



                    Aborto 
• Define-se como Aborto a morte do embrião ou do feto 

que pode ser espontâneo ou provocado. 

• O tema tem gerado muita polêmica e popularmente, a 
questão é analisada mais no ponto emocional do que 
racional. Mas ainda não existe uma verdade 
estabelecida. 

• Conceitua-se como Aborto espontâneo quando este 
acontece por causas naturais. 

• O Aborto provocado acontece por vários motivos: 
Deformação ou anomalia do feto, indicação social, 
proteção da saúde da mulher e indicação ética (ou seja, 
quando se interrompe a gravidez para eliminar um erro 
ou uma desonra social). 



      Alimentos Transgênicos 
• Os alimentos transgênicos, são alimentos geneticamente 

modificados e que são produzidos em laboratórios com a 
utilização de genes (parte do código genético) de espécie 
diferentes de animais, vegetais ou microorganismos. São 
desenvolvidos pela Engenharia Genética que é a ciência 
responsável pela manipulação das informações contidas no 
código genético que comanda todas as funções da célula. 

•  Com o aprimoramento e desenvolvimento das técnicas de 
obtenção de organismos geneticamente modificados e o 
aumento da sua utilização, surgem  então, dois novos termos: 
Biotecnologia e Biossegurança. 
•  Biotecnologia: É o processo tecnológico que permite a utilização de 

material biológico para fins industriais. 

•  Biossegurança: É a ciência responsável por controlar e minimizar os 
riscos da utilização de diferentes tecnologias em laboratórios ou quando 
aplicadas ao meio ambiente. 



• Na busca por aumento de produção, ascensão dos lucros, 
diminuição dos custos e por poder competir com o mercado 
competitivo e exigente, o homem colocou a sua capacidade 
intelectual em busca do desenvolvimento de pesquisas e 
estudos para melhorar a rentabilidade agrícola. 

• Na produção de alimentos transgênicos há pontos positivos 
e pontos negativos: 

    Pontos positivos: Aumento da produção de alimentos; 
melhoria no conteúdo nutricional; maior resistência e 
durabilidade na estocagem e armazenamento. 

    Pontos negativos: Aumento das reações alérgicas; os 
transgênicos possuem maior resistência às pragas e pesticidas; 
aumento da resistência aos pesticidas  gerando maior 
consumo destes; o cultivo de plantas transgênicas , além de 
eliminar pragas prejudiciais à plantação, pode também matar 
populações benéficas como abelhas, minhocas e outros 
animais e espécies de plantas. 
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