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RESUMO 
 
 
 
BUENO, Jose Geraldo Romanello.  Seleção genética de embriões:  a melhora genética em seres 
humanos e sua limitação jurídica. 2019. 161 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
 
Este trabalho estuda o diagnóstico genético pré-implantacional (DGP) de embriões realizado 
em clínicas de reprodução assistida nos programas de fertilização in vitro e injeção intra- 
citoplasmática, comportando    certa    complexidade    legal; consequentemente, podendo 
apresentar diversos conflitos entre o casal e a clínica de reprodução. Talvez sejam as técnicas 
de reprodução assistida o ramo da medicina que comporta mais implicações sociais, éticas e 
morais. Somente na América do Sul foram realizados 18.500 casos de fertilização in vitro em 
um intervalo de quatro anos. No Brasil, entretanto, ainda não existe uma lei que regulamente o 
embrião e as técnicas de reprodução assistida, cabendo ao Conselho Federal de Medicina a 
regulamentação através de resoluções. É analisado também a responsabilidade civil da clínica 
de reprodução humana e do médico esterileuta, uma vez que o diagnóstico genético pré- 
implantacional   pode   apresentar   falsos   positivos   ou   negativos.   Por fim, é discutida   e 
diferenciada a eugenesia terapêutica da eugenesia liberal. 

 
Palavras-chave:    Diagnóstico    pré-implantacional    do    embrião; Fertilização    in   vitro; 
Responsabilidade Civil; Eugenesia.



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
BUENO, Jose Geraldo Romanello.  Genetic selection of embryos:  genetic  improvement  in 
human  beings  and  its  legal  limitation.  2019.  161  f.  Thesis  (Doctorate)  -  Faculty  of  Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2019 

 
 
This work studies the pre-implantation genetic diagnosis (PGD)  of  embryos  performed  in 
assisted  reproduction  clinics  in  the  in  vitro  fertilization  and  intra-cytoplasmic  injection 
programs,  with  a  certain  legal  complexity;  consequently,  may  present  several  conflicts 
between   the   couple   and   the   reproduction   clinic.   Perhaps   the   techniques   of   assisted 
reproduction   are   the   branch   of   medicine   that   carries   more   social, ethical   and   moral 
implications. In South America alone, 18,500 cases of in vitro fertilization were performed 
within four years. In Brazil, however, there is still no law regulating the embryo and assisted 
reproduction techniques, and the Federal Council of  Medicine  had  regulated  it  through 
resolutions. The civil responsibility of the human reproduction clinic and the physician is also 
analyzed, since   the   pre-implantation   genetic   diagnosis   may   present   false   positives   or 
negatives.   Finally, the therapeutic eugenics and liberal eugenics is discussed and differentiated. 

 
Keywords:   Pre-implantation   diagnosis   of   the   embryo; In   vitro   fertilization; Civil 
responsability; Eugenics.



 

 

 

RÉSUMÉ 
 
 
 
BUENO,  Jose  Geraldo  Romanello.  Sélection  génétique  d'embryons:  amélioration  génétique 
chez  l'homme  et  sa  limitation  légale.  2019.  161  f.  Thèse (doctorat)  -  Faculté  de  droit, 
Université de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
 
Ce travail étudie le diagnostic génétique de la pré-implantation d'embryons réalisée dans des 
cliniques de procréation assistée  dans  le  cadre  des  programmes  de  fécondation  in  vitro  et 
d'injection intracytoplasmique, avec une certaine complexité juridique; par conséquent, il peut 
y  avoir  plusieurs  conflits  entre  le  couple  et  la  clinique  de  reproduction.  Peut-être  que 
les techniques  de  procréation  assistée  sont  la  branche  de  la  médecine  qui  comporte  
davantage d’implications sociales, éthiques et morales. En Amérique du Sud, 18.500 cas de 
fécondation in vitro ont  été  réalisés  en  quatre  ans.  Au  Brésil,  cependant,  il  n’existe  toujours  
pas  de  loi réglementant  la  reproduction  des  embryons  et  les  techniques  de  procréation  
assistée,  et  le Conseil médical fédéral doit le réglementer par le biais de résolutions. La 
responsabilité civile de la clinique de procréation humaine et du  médecin  stérile  est  également  
analysée,  le diagnostic  génétique  pré-implantatoire  pouvant  présenter  des  faux  positifs  ou  
des  négatifs. Enfin, l'eugénisme thérapeutique de l'eugénisme libéral est discuté et différencié. 

 
Mots-clés:    Diagnostic    pré-implantatoire    de    l'embryon; Fécondation    in    vitro; La 
responsabilité; Eugenia.
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INTRODUÇÃO  

A medicina genética ou genômica constituem termos genéricos para descrever todos os 

avanços em diagnósticos e tratamentos de enfermidade derivados dos conhecimentos e 

compreensão da estrutura genética de um indivíduo. 

Trata-se para muitos da medicina do futuro e levanta muitas questões e desafios do 

ponto de vista clínico, bioético e jurídico, pois convida a reflexionar sobre a verdadeira natureza 

e sentido da medicina moderna, assim como a respeito do uso correto da informação genética 

e do alcance que, em seu caso, deve ter nossa intervenção sobre o genoma humano.  

Uma das vias mais consistentes de expressão desta nova medicina está configurada pela 

reprodução artificial, isto é, pelas denominadas técnicas de reprodução assistida que além de 

contribuir a solução dos problemas de infertilidade do casal, apresenta também possibilidade 

cada vez mais de decidir com vão ser nossos descendentes sob o ponto de vista de sua 

composição genética ou, pelo menos de decidir como poderemos evitar que não sejam sãos. 

Este último pode-se conseguir gerando embriões in vitro e selecionando, para sua transferência 

posterior ao útero materno, os sãos em detrimento de outros cuja dotação genética conduz, ou 

predispõe, a sofrer de uma enfermidade. 

O anterior se consegue através de uma técnica complementar à fecundação in vitro e 

conhecida como diagnóstico genético pré-implantacional (DGP), que constitui um dos avanços 

mais espetaculares dos últimos tempos na detecção de enfermidades relacionadas com os genes. 

Resumidamente, o DGP constitui em uma técnica diagnóstica para comprovar a “saúde 

genética” de um embrião in vitro antes de se decidir sua transferência ao útero materno, bem 

como seu descarte com finalidade procriativa, com o objetivo de se evitar o nascimento de 

crianças com enfermidades hereditárias graves. 

Porém, é certo que esta técnica não se apresenta hoje em dia, somente como um 

instrumento para combater a transmissão de patologias hereditárias, mas também, abre um 

leque extraordinário de opções e possibilidades para os seres humanos, como o de alimentar 

algumas fantasias com relação ao bebê perfeito, a melhora da raça, a optimização do corpo, etc. 

Logicamente, às escondidas está rondando o fantasma da eugenesia e eis aqui portanto, um dos 

perigos mais evidentes que apresenta o desenvolvimento incontrolável do DGP. 

Porém, ao mesmo tempo que se espreitam zonas obscuras e preocupantes, é notável que 

o DGP pode configurar-se como um elemento valioso para o desenvolvimento da liberdade 

reprodutiva dos casais que desejam garantir as melhores condições possíveis de saúde para seus 

filhos. Fala-se então do surgimento de um novo conceito de paternidade responsável que usa a 
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informação genética para decidir suas opções reprodutivas e de um novo tipo de eugenesia, a 

denominação neoeugenesia, que traz nuances próprias importantes que a diferenciam de forma 

clara da eugenesia clássica, tal como se verá ao longo deste trabalho. 

Ademais, um dos problemas envolvendo o DGP estudado nesta tese é onde se situa a 

ética? e do ponto de vista jurídico onde estará o limite da satisfação dos desejos dos progenitores 

e as barreiras de proteção da identidade genética das gerações futuras? Além disso, indaga-se 

sobre a necessidade ou não, da normatização Estatal para restringir a liberdade reprodutiva 

individual ou do casal. O estudo destas questões são de extrema importância para a sociedade 

e exige soluções do Direito Civil. 

Para tanto, o trabalho inicia o primeiro capítulo, estudando sobre alguns 

questionamentos e efeitos associados ao auge da medicina. Discute-se, sob o ponto de vista 

clínico, se a medicina genética pode estar enfrentando uma mudança de paradigma com o 

nascimento de um novo tipo de eugenesia. 

Para elucidar melhor estas questões, o segundo capítulo trata sobre os aspectos médicos 

e científicos a respeito do Diagnóstico Genético Pré-implantatório, quais são as modalidades 

existentes, no que consiste a técnica e em que situações poderá se utilizar da técnica. 

Ademais, seguindo a linha de raciocínio, o terceiro capítulo aborda os aspectos legais 

do Diagnóstico Genético Pré-implantatório. Primeiramente, faz-se uma abordagem sobre o 

DGP no âmbito brasileiro e, posteriormente, os países estrangeiros. Finalmente, discute-se 

sobre a responsabilidade jurídica pela seleção dos embriões. 

O quarto capítulo discute sobre o estatuto bioético do embrião in vitro, fazendo uma 

análise sobre os aspectos éticos e filosóficos referente ao tema. Um dos problemas levantados 

no texto é sobre os embriões excedentário, em que gera grandes discussões. 

O quinto capítulo apresenta alguns casos clínicos de seleção de embriões mediante o 

diagnóstico genético pré-implantatório, em que se utilizou da legislação brasileira e estrangeira, 

a fim de solucionar as questões éticas e jurídicas levantadas no capítulo anterior. 

Ademais, o sexto capítulo, aborda sobre a seleção de embriões e a liberdade reprodutiva. 

À medida que a tecnologia genética desenvolveu, consequentemente, surgiram os problemas 

referentes a eugenesia. O sétimo capítulo aborda o conceito de eugenia e neoeugenesia em 

detalhes. E, finalmente, o último capítulo trata sobre alguns problemas específicos de 

informação genética relacionados com a seleção genética. 

A metodologia utilizada foi a qualitativa. Também podemos dizer que utilizamos o 

método hipotético-dedutivo ao se analisar a doutrina, teses, monografias, revistas 

especializadas, internet e a jurisprudência. 
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CAPÍTULO 1. ALGUMAS INTERROGAÇÕES E EFEITOS 
ASSOCIADOS AO AUGE DA MEDICINA GENÉTICA 

1.1 A possível variação dos fins clássicos da medicina 

 Tradicionalmente, vinha-se considerando como objetivos próprios da medicina os de 

salvar e prolongar a vida, promover a conservação da saúde, amenizar a dor e o alívio do 

sofrimento. Entretanto, na atualidade, os progressos e os avanços científicos que se sucedem 

dia a dia a uma velocidade vertiginosa, e sua difusão e conhecimento imediato dos cidadãos 

através dos meios de comunicação, vem produzindo na sociedade o surgimento de fortes 

pressões culturais que afetam também a natureza da medicina, sobretudo na medida em que a 

mesma se vê condicionada pelas leis do Mercado, que a faz aparecer às vezes distorcida em sua 

essência, isto é, como um mero objeto de consumo. 

Desta forma, a ênfase agora está em um dos mais novos e mais promissores fins 

médicos, o da prevenção das enfermidades1, que contribui de forma notável ao DGP. De fato, 

com esta técnica e outras similares a medicina está em condições de identificar aqueles 

indivíduos com maior risco de desenvolver enfermidades de origem genética e de permitir-lhes 

decidir sobre suas opções reprodutivas com um nível de informação impensável até 

recentemente. Fala-se então do surgimento de uma medicina genética preventiva, inédita na 

história da ciência médica. 

 

1.2 Uma mudança no paradigma tradicional da medicina? 

Sob o ponto de vista clínico, uma das principais questões levantadas pela medicina 

genética é se a mesma pode realmente estar enfrentando uma mudança no paradigma tradicional 

da prática médica, uma vez que o previsível é que a medicina permita a aplicação progressiva 

de tratamentos preventivos e curativa com base na informação genética dos indivíduos e não 

nos sintomas. Desde os tempos de Hipócrates, a opinião e a experiência do médico é a base 

fundamental da atuação médica e que, porém, esta nova medicina pretende basear-se em dados 

objetivos, em dados genéticos, minimizando a importância da clássica relação médico-paciente. 

 Para uma resposta afirmativa à pergunta acima seria necessária uma nova 

compreensão do diagnóstico neste campo, no sentido de que ele deve dizer que uma pessoa 

possui uma doença que se associa aos dados genéticos e, realmente, quando sofre os sintomas 

específicos da doença em questão. Chamaríamos então enfermos os futuros ou potenciais 

                                                 
1CALLAHAN, Daniel. A Bioethics in Crisis? Disponível em: <http://www.thehastingscenter.org/a-bioethics-
crisis/>. Acesso em: 12 Fev 2017. 
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enfermos, embora no presente não seriam evidentes qualquer sintomatologia. Os grandes riscos 

da medicina estarão na chamada medicina preditiva, que propõe antever o surgimento de 

doenças como consequência de uma predisposição individual, tendo como meta a 

recomendação da melhor maneira de preveni-las. Com a possibilidade cada vez maior de 

reconhecimento no âmbito molecular, chegará o tempo em que o perfil do DNA indicará a 

propensão a uma doença cardíaca ou ao alcoolismo, fazendo com que companhias de seguro 

aumente ainda mais seus valores ou, até mesmo, recusando adesões ao seguro. Outro desafio 

será o barateamento destas técnicas e convencimento das pessoas sobre os benefícios do avanço 

da ciência genética.2 

 

1.3 O nascimento de um novo tipo de eugenesia 

A prestação de um elenco crescente de testes DGP a casais e mulheres que se 

identificam não só como portadores de doenças hereditárias, mas aos que podem ter alguma 

predisposição à doença genética, e também selecionam certos traços genéticos (por exemplo, 

sexuais), conduz ao renascimento inevitável do fenômeno da eugenia. 

Porém, há justificativa para se pensar que esta nova eugenesia é distinta da eugenesia 

clássica que se teve notícia com os horrores do regime nazista alemão, pois a mesma não tem 

no momento o componente de política social, senão que se sustenta sobre os desejos individuais 

ou do casal e convida à liberdade reprodutiva e a um conceito amplo de paternidade responsável 

para tentar conseguir seus propósitos. Logicamente, estas características não as protegem de 

perigos evidentes próprios de uma sociedade de consumo na qual vivemos, como se analisará 

neste trabalho. 

 

1.4 Medicalização da vida e ansiedade pelo progresso científico 

Com os avanços da investigação científica, produz-se um legítimo estado de euforia e 

entusiasmo na sociedade pelo progresso científico que, sem dúvida, conduz-nos a maiores 

conhecimentos e inovações e, por meio deles, a possibilidade de amenizar as enfermidades e 

males que não havia forma de combater no passado.  

Porém, ao mesmo tempo, produziu-se um excesso de confiança nas possibilidades reais 

da medicina como solução para erradicar todos os tipos de problemas (inclusive do tipo social) 

e, através dela, uma certa medicalização da vida cotidiana, de forma que se alimenta entre os 

                                                 
2 PATTERSON, Marc C. The rare must become common. Nature (537): S151, 2016. 
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cidadãos a expectativa de que, mediante o tratamento dos sintomas clínicos, a medicina pode 

resolver conflitos sociais mais amplos (por exemplo, a violência ou a infelicidade). 

Esta medicalização é apreciável não só no início da vida, por meio das técnicas de 

reprodução assistida, como também durante ao final da mesma. Desta forma, podemos dizer 

que a morte está medicalizada igualmente hoje em dia, pois se morre em geral após decisões 

clínicas transcendentais: de ingressar em um hospital ou não, de seguir um tratamento ou não, 

de continuar uma terapia ou não. 

Existe do mesmo modo uma espécie de ansiedade derivada de uma sensação de 

descontentamento generalizado pelo nível científico alcançado no presente, que se percebe 

habitualmente como insuficiente em comparação com as teóricas possibilidades que se 

apresenta o futuro, onde tudo parece factível. Uma prova disso é por exemplo, a corrente atual 

em certos grupos sociais e de pacientes (diabéticos, familiares de enfermos de Alzheimer, etc.) 

confiando cegamente nos benefícios que vêm a partir das células-tronco embrionárias, 

subestimando o aprofundamento do conhecimento de outras alternativas convencionais. 

Nota-se que esta situação é explorada por políticos que levam interessadamente ao 

terreno eleitoral o debate sobre a aprovação ou não de determinadas investigações, não se 

mostrando o necessário estudo científico e bioético que se precisa para valorar 

convenientemente as implicações e as consequências de toda ordem que se possa supor. 

As novas conquistas científicas, especialmente na área da medicina e da genética, 

trouxeram profundas alterações no Direito de Família. Busca-se solucionar as questões sobre 

os efeitos jurídicos resultantes dessa situação. Hoje, nem sempre é a mãe ou o pai aqueles que 

geraram o filho. Entretanto, preferiu o legislador pátrio silenciar. Outro ponto polêmico, 

decorrente das conquistas genéticas, apresenta-se na preservação da coisa julgada e da 

prescrição a obstar o reconhecimento ou desconstituição da filiação. Hoje com as modernas 

técnicas de investigação de paternidade, com segurança, a impossibilidade de ter alguém 

ligação parental com o outro e, ainda, o direito do filho em poder investigar sua origem genética. 

É o direito à identidade genética.3 

1.5 A difícil separação entre o terapêutico e o perfeccionismo: a medicina reprodutiva 

como bem de consumo 

Uma das questões mais problemáticas para a medicina atual, pelo desdobramento a 

respeito de seus fins tradicionais que acarreta, é a dificuldade de distinguir as intervenções 

                                                 
3 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 



21 
 

 

terapêuticas das perfeccionistas, estas últimas cada vez mais demandadas pelos cidadãos ao 

amparo de seus direitos à liberdade de eleger e optar por uma melhor qualidade de vida. 

Este fenômeno tem um risco de contagiar também os próprios profissionais, que 

poderão encarar estas técnicas como um grande negócio para seus pacientes. Esta perigosa 

extensão poderia ser levada para o paciente que tem um certo descontentamento com seu corpo, 

com sua capacidade mental ou física, ou com seu psicológico, e também a medicalização de 

cada faceta da existência humana que tudo isso pode acarretar. 

Analisando-se esta situação, na medicina clássica era o profissional médico quem 

definia o que era uma necessidade para o paciente, de modo que era a medicina que fixava os 

critérios de saúde e doença. Na atualidade, são os pacientes que querem definir estes conceitos 

e buscam sua satisfação no sistema de saúde, que em muitos casos não pode dar a resposta que 

esperam, gerando grande frustração nestes cidadãos e insatisfação nos profissionais da saúde. 

Aplicando o dito anterior no campo das técnicas de reprodução assistida, há que 

recordar que embora as normativas proíbam que se realize intervenções terapêuticas no embrião 

modificando seu caracteres hereditários não patológicos ou que busquem a seleção dos 

indivíduos ou da raça, o problema é precisamente que se escape do mundo médico a 

determinação do que é patológico e do que não é, ampliando-se cada vez mais por esta via as 

possibilidades  de projetar os nossos descendentes.4 

O fato é que podemos falar de um novo perfil cultural da procriação onde a mesma já 

não é  tanto um valor em si mesma, mas um valor de consumo: o filho não é um bem 

incondicional ou um investimento humano com um certo cálculo de custos mais ou menos 

acessível, mas um objeto que entra a formar parte, ao lado de outros, de uma escala de 

preferência de cotas valorizado pelos cidadãos ou, até mesmo pelo próprio Estado.5 

Influenciada pela citada corrente, a ciência a todo custo tenta agradar os desejos dos 

usuários produzindo-se o que foi chamado de obstinação reprodutiva, em referência a algumas 

técnicas modernas de reprodução assistida, como a injeção intracitoplasmática (ICSI), que 

consiste em um tipo de fecundação em que se atravessa artificialmente todas as barreiras 

naturais para se introduzir de uma forma direta o espermatozoide dentro do óvulo (injetando-

se o espermatozoide diretamente no óvulo). 

                                                 
4 KOROLCZUK, Elżbieta. The purest citizens and IVF children: reproductive citizenship in contemporary Poland. 
Reproductive BioMedicine and Society Online (3):132, 2016. 
5 VEGA, Ana María Gutiérrez. Los derechos reprodutivos en la sociedade pós-moderna: una defensa o una 
amenaza contra el derecho a la vida?  Derechos reprodutivos y técnicas de reproducción asistida. Granada: 
Comares, 1998, p. 27. 
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Por outro lado, a corrida frenética que envolveu o avanço do conhecimento genético 

obrigou o setor médico a investir grandes quantidades de dinheiro em investigação, a inovar 

continuamente, deixando obsoletas rapidamente as últimas novidades; e tudo isto se faz 

favorecendo principalmente as necessidades, desejos e preferências individuais, que nem 

sempre correspondem ao bem comum.  

Consequências destas mudanças de curso poderiam ser a causa da intensificação das 

desigualdades sociais e a perda da integridade da medicina que cairia um tanto a mercê das 

forças de mercado. Porém, estas apreciações são especialmente constatáveis no âmbito da 

procriação artificial, já que a mesma entrou há muito tempo nos mecanismos de mercado 

capitalista e nos dispositivos de bem estar. 

Finalmente, este panorama pode conduzir a um gasto inacessível pelos Sistemas de 

Saúde e esta pressão pode originar um deslocamento de atendimento destes pacientes para o 

setor privado que absorve as técnicas mais sofisticadas e caras. 

 

1.6 O perigo da omnipotência médica e tecnológica 

Existe também o risco de que os investigadores caiam na denominada omnipotência 

tecnocientífica, consistente na inclinação a realizar sistematicamente uma investigação, sem se 

perguntar se está realmente justificada, quais são suas verdadeiras consequências potenciais ou 

onde nos conduzem.6 

Em outras palavras, questiona-se se  o progresso técnico será sempre acompanhado de 

um progresso moral, pois como se sustenta alguma doutrina não há obrigatoriamente nenhum 

vínculo entre a relevância científica e a relevância jurídica ou moral. Assim, a partir desta 

perspectiva, o adequado seria não aceitar tudo que nos vem posto, mas manter a ciência sob 

controle da razão humanística e, desta forma, rebuscar a possível regressão que possa ocultar-

se atrás do progresso, apontando com o dedo a ideologia que possa estar escondida na adesão 

devota da tecnociência.7 

De concreto, como DGP pode existir a tentação por parte do esterileuta de atuar 

baseando-se em critérios de eficiência clínica que não cabe de alguma forma no verdadeiro 

propósito da técnica e a completa autonomia dos progenitores neste terreno, já que, 

eventualmente sobre outras considerações, gerar mediante fecundação in vitro uma criatura 

                                                 
6 LAGRÉE, Jacqueline. Le médecin, le malade et le philosophe. Rennes: Presse Universitaire de Rennes, 2017, p. 
46-47. 
7 GUILLEBAUD, Jean-Claude. Le príncipe d’humanité. Paris: Seuil, 2001, p. 208-209. 



23 
 

 

com enfermidade genética pode-se ver como um fracasso em termos de qualidade assistencial 

exigida na realização das técnicas de reprodução assistida. 

Disto isto, uma das objeção levantadas ao DGP é que enquanto que no caso da 

interrupção da gravidez está implicado sobretudo a autonomia da mulher, no DGP a força 

decisória reside fundamentalmente no embriólogo ou no médico que, direta ou indiretamente, 

podem fazer o descarte ou destruição do embrião apelando a dizer que suas características 

genéticas não são normais, ou que as mesmas superam um nível tolerável de deficiência 

genética. 

Refletindo sobre estes aspectos, Habermas assinala que ao contrário do engenheiro, o 

biólogo geneticista produz por um lado uma autorreferencialidade, e por outro, uma 

irreversibilidade de seus atos, processos estes incontroláveis e com grandes consequências para 

a humanidade.8 As técnicas cada vez mais sofisticadas em reprodução humana neste momento 

entram em campo questões diversas das jurídicas como, por exemplo, o amor e o vínculo 

afetivo; tornando-se extremamente complexo apresentar uma solução lógica e ideal para 

situações tão pessoais e emotivas.9   

Em relação ao campo específico da medicina genética, não é possível ignorar o fato de 

que com o desenvolvimento atual de biotecnologias, e com a manipulação genética em 

particular, a espécie humana passou a ter sob sua disponibilidade seu próprio substrato 

orgânico. Consequentemente, a responsabilidade que a sociedade confia nas mãos dos 

investigadores, dos médicos e demais profissionais da saúde que desenvolvem seu trabalho no 

âmbito da medicina genética e a biologia é especialmente importante em nossos dias, sendo 

exigível a todos estes uma prudência reforçada em suas atuações. Deve-se lembrar também que 

a saúde é um direito fundamental garantido na Constituição Federal de vários países, inclusive 

o nosso.10 

 

1.7 A dimensão entre a liberdade reprodutiva vinculada às técnicas de reprodução 

humana assistida 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO, aprovada em 

2005, proclama que deve-se ter de forma controlada as repercussões das ciências da vida nas 

                                                 
8 HABERMAS, Jürgen. El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal?. Barcelona: Epuries, 
2002, p. 68. 
9 PUSSI, William Artur. Personalidade juridical do nascituro. Juvevê:Juruá, 2005, p. 294. 
10 DURANTE, Vicenzo. La salute com diritto della persona. In: Trattato di Biodiritto: il governo del corpo. Tomo 
I. Milão: Giuffrè, 2011, p.582. 
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gerações futuras e em particular a constituição genética. 11  Consequentemente, o citado 

postulado nos convida a pensar na necessidade de estabelecer mínimas regras que marquem o 

campo de atuação na qual possam desenvolverem-se as decisões dos cidadãos de recorrer a 

tecnologia genética para influir na constituição genética de seus descendentes, bem como 

mediante a seleção de embriões para o procedimento do DGP ou, quando seja cientificamente 

possível, através da terapia genética. Em outras palavras, o que se planeja é qual deve ser o 

alcance concreto da liberdade reprodutiva associada às técnicas de reprodução assistida. 

Mais a frente desenvolver-se-á extensamente o conceito de liberdade reprodutiva, 

analisando-se o possível conteúdo e a sua dimensão sob o ponto de vista bioético e jurídico. 

Entretanto, há que se referir a um limite aceito comummente  neste campo em uma escala 

internacional, consistente na proibição de se predeterminar por completo as características 

genéticas de um ser humano, cujo paradigma seria o da clonagem reprodutiva, o que permitiria 

estabelecer em toda sua extensão o conteúdo genético de um individuo. 

Os motivos da referida proibição estaria relacionada com a teórica perda de liberdade 

da pessoa que vai nascer e com a perda de sua dignidade. Tem que se ter em conta que o 

estabelecimento da configuração genética de outro ser é um ato sem réplica possível para o 

afetado, que não pode ser objeto de revisão, perdendo-se portanto, a simetria de 

responsabilidade que deve existir entre pessoas livres e iguais.  

Por outro lado, desconhecemos hoje em dia as verdadeiras consequências do caráter 

psicológico que poderiam surgir para os futuros filhos da decisão tomadas por seus pais, 

sobretudo quando as mesmas podem abarcar aspectos que não guardem relação direta com a 

prevenção de enfermidades, senão com o favorecimento de determinadas qualidades ou aptidão 

físicas ou mentais. 

A partir do limite mencionado seria onde se colocaria com toda intensidade outros 

critérios complementares para conduzir-se neste difícil terreno, assumidos em sistemas legais 

como o nosso, e que é suportado principalmente pela distinção acima mencionada entre as 

apresentações terapêuticas e de aperfeiçoamento e a proibição subsequente onde características 

hereditárias não patológicas seriam alteradas. 

 

                                                 
11 TEN HAVE, Henk A. M. J & JEAN, Michèle S. La déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de 
l'homme: histoire, principes et application (art. 16). Gèneve: UNESCO, 2009, p. 22. 
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1.8 A controvérsia em torno da seleção de embriões mediante o diagnóstico genético pré-

implantacional (DGP) 

Por todos os fatores que foram enunciados anteriormente, o fato de que o DGP envolve 

o uso de técnicas de reprodução assistida e requer a manipulação e seleção de embriões, assim 

como o descarte dos que se consideram aptos, a citada técnica é uma atuação médica submetida 

a forte controvérsia do ponto de vista bioético e jurídico.  

Além disso, não se pode esquecer que se trata em princípio de uma técnica agressiva 

para o embrião e que proporciona uma informação médica parcial sobre a verdadeira situação 

genética do embrião. Carecem estudos epigenéticos relevantes que nos confirmem a ausência 

de repercussões na saúde das pessoas nascidas a partir de um embrião biopsiado para se realizar 

a DGP. 

De qualquer modo, tem que se ter em conta que, contrariamente ao que se transcende 

aos meios de comunicação, a técnica de DGP não permite evitar filhos livres de enfermidades 

eliminando a patologia do embrião, mas o que faz é realmente separar os sãos dos que não o 

são, descartando estes últimos para a transferência ao útero materno. Definitivamente, 

selecionam-se embriões que são sadios e não se cura nenhum dos enfermos. 

É evidente, em qualquer caso que, com o conhecimento científico atual, o DGP é uma 

ferramenta diagnóstica de grande valor para a detecção de enfermidades hereditárias nos 

embriões in vitro, que acarreta uma seleção dos mesmos por razões genéticas, e ficam 

descartados para a reprodução os que apresentam alguma anomalia. Quando se trata de 

empregar técnicas a respeito de enfermidades graves de precoce surgimento, que condicionam 

seriamente o futuro desenvolvimento de uma pessoa, seu uso tem aceitação social ampla, sendo 

por isso autorizado legalmente na maioria dos países do mundo ocidental. 

Porém, o desenvolvimento do DGP começa a conseguir resultados significativos na 

detecção de outras doenças de aparecimento mais tardio, multifatoriais e de expressão 

fenotípica variável, assim como predisposição a certas patologias como os cânceres. Igualmente 

contempla-se em algumas ocasiões com fins terapêuticos para terceiros (DGP extensivo), ou, 

simplesmente, como um instrumento de melhora da eficácia das técnicas de reprodução 

assistida em mulheres próximas ao final de sua idade fértil. Seu emprego nestes casos deve ser 

melhor discutido, já que não há uma postura unânime a respeito. 

Há que se ter em conta que, no caso do denominado DGP extensivo a intenção é a 

seleção dos embriões, não unicamente para descartar os que apresentam alguma patologia 

genética, mas também para curar um outro ser; e, neste sentido, trata-se de garantir a 

compatibilidade do eleito, em função do antígeno que expressa, com a, por exemplo, de um 
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irmão vivo enfermo. Aquele atuaria, uma vez nascido, como doador cedendo as células-tronco 

do cordão umbilical ou, em seu caso, mediante um transplante de medula óssea. 

Finalmente, é possível a utilização do DGP, não só para evitar enfermidades 

transmissíveis (eugenesia negativa), mas também com o propósito de atender desejos de 

melhora da saúde, das capacidades individuais e em última instância, com fins de 

aperfeiçoamento da raça (eugenesia positiva). É neste âmbito, até o presente, há mais 

partidários em estabelecer barreiras e proibições, que permitir abertamente seu uso. 

Evidentemente, nestes casos o desafio ético é de grande magnitude e nos conecta de novo com 

o problema da Eugenia. 

Em qualquer dos casos, não há que se esquecer que o DGP representa um claro conflito 

entre, por um lado, o respeito à autonomia dos pais, da que forma parte a liberdade reprodutiva, 

e por outro, valores morais importantes como a proteção da dignidade do embrião, a 

preservação da identidade genética das futuras gerações, a prevenção de elites genéticas e de 

discriminação, etc. 

Pois bem, por meio deste estudo será aprofundado os conceitos sobretudo nos casos de 

uso do DGP nos quais ainda não há um consenso social sobre sua admissibilidade ou não, para 

então, analisar se é possível fundamentar desde o ponto de vista bioético e jurídico e, se for o 

caso, em que medida, a procedência da seleção genética de embriões fica implícita no DGP, 

quando a mesma não se dirige exclusivamente a detectar doenças graves e seu aparecimento 

precoce.  

Isto é, far-se-á uma reflexão acerca da sustentação ética e jurídica que, em seu caso, 

possa existir com respeito às suposições na qual o DGP está dirigida a descartar doenças menos 

importantes ou predisposições a determinadas patologias, a satisfazer meros desejos sobre o 

sexo da descendência, a conseguir objetivos terapêuticos para terceiros, ou, ainda pensando no 

futuro, a potencialização das capacidades físicas e psíquicas do indivíduo.12 

Em última análise, e ante a insuficiência do Direito para dar soluções concretas e 

definitivas a todas as situações que aparecem, investigaremos o conjunto de correntes 

doutrinárias e enfoques bioéticos que confluem nos casos clínicos de DGP, assim como o 

desenvolvimento da medicina genética reprodutiva e tomando-se como referência as 

coordenadas básicas: o conceito de liberdade reprodutiva e o problema da eugenesia. 

                                                 
12 DONDORP, W.; DE WERT, G.; PENNINGS, G.; SHENFIELD, F.; DEVROEY, P.; TARLATZIS, B.; BARRI, 
P.; DIETRICH, K. ESHRE task force on ethics and law: sex selection for non-medical reasons. Human 
Reproduction (28) 6:1.452, 2013. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS MÉDICOS E CIENTÍFICOS 

O Diagnóstico Genético Pré-Implantatório (DGP) é uma técnica introduzida em 1990 

para o diagnóstico de transtornos genéticos ligados fundamentalmente aos cromossomas 

sexuais13, com o fim de oferecer uma alternativa ao diagnóstico pré-natal aos casais em risco 

de transmitir uma enfermidade genética a seus descendentes.   

Para entender melhor os aspectos médicos e científicos acerca do tema em questão, é 

necessário analisar cada uma das modalidades de diagnósticos genético. 

 

2.1 Modalidades de diagnóstico genético 

Podemos distinguir vários tipos  de diagnósticos genéticos, de acordo com a fase com 

que é realizado14: 

A primeira, chama-se Diagnóstico preconceptivo, após os testes apropriados, o médico 

presta informação ao casal ou a uma pessoa individualmente, antes de engravidar, sobre os 

riscos de conceber um filho com enfermidades ou anomalias genéticas, hereditárias ou 

cromossômicas. 

Além disso, temos o Diagnóstico pré-implantacional ou pré-implantatório (DGP), 

trata-se de detectar as possíveis anomalias cromossômicas ou alterações genéticas que poderiam 

ter os embriões in vitro antes de ser transferidos ao útero materno. 

Há ainda o Diagnóstico pré-natal, este pressupõe a realização de técnicas para 

investigar a existência ou não de anomalias, malformações e enfermidades hereditárias ou 

genéticas do feto. 

Por fim, o Diagnóstico pós-natal, em que um recém-nascido submete-se a exames para 

detectar a possível anomalia ou enfermidade que possa apresentar, ou sua pré-disposição a uma 

doença em concreto. 

Uma das particularidades do DGP frente ao resto das variantes diagnósticas reside no 

fato de que fornece notáveis vantagens desde o ponto de vista clinico em comparação, por 

exemplo, com o diagnóstico pré-natal (que era até algum tempo atrás a opção preventiva ao 

alcance dos profissionais obstetras), uma vez que evita a interrupção terapêutica da gravidez e 

                                                 
13  HANDYSIDE, A.H., KONTOGIANNI, E.H., HARDY, K., WINSTON, R.M. Pregnancies from Biopsied 
Human Preimplantation Embryos Sexed by Y-specific DNA Amplification. Nature. Apr 19;344(6268):768-70, 
1990. 
14 EMALDI, Aitziber Cirión. El Consejo Genético y sus Implicaciones Jurídicas. Bilbao-Granada: Comares, 
2001, p. 89-153. 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Handyside%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kontogianni%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winston%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2330030
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as situações traumáticas que acarretava.  

 

2.2 A importância do aconselhamento genético como ato médico vinculado a seleção de 

embriões com fins diagnósticos 

 
Uma das situações na qual está indicado o aconselhamento genético, é quando existem 

riscos para a procriação de um filho com alguma enfermidade grave. É então, que se deve tomar 

decisões como, por exemplo, quando utilizar as técnicas de reprodução assistida, a de 

interromper ou não a gravidez, de se descartar uma gravidez, a de se submeter a intervenções 

diagnósticas ou terapêuticas com risco, ou para saber o diagnóstico de uma grave enfermidade 

em estado latente e para a qual não existe ainda um tratamento eficaz15. 

Em essência, o aconselhamento genético é um ato médico que, como tal, só se entende 

no contexto das relações médico-paciente. Ademais, é um ato médico de assessoramento que 

precede e segue a elaboração de um diagnóstico tendente a averiguação da base genética de um 

problema de saúde. É portanto, o procedimento destinado a informar a pessoa sobre as possíveis 

consequências dos resultados de uma análise do mapeamento genético do indivíduo ou do casal 

e suas vantagens e riscos e, consequentemente, vem o assessoramento em relação a possíveis 

alternativas derivadas desta análise.  

Porém, não se deve esquecer que o aconselhamento genético é um direito do paciente, 

enquanto pode inserir-se nos direitos de informação sanitária contemplado no Código de Ética 

Médico Brasileiro,16 tanto a específica sobre a reprodução assistida17, como a geral sobre os 

direitos do paciente. A Resolução 2121/2015 do Conselho Federal de Medicina estabelece que 

a informação e o assessoramento sobre as técnicas de reprodução assistida deverão se realizar 

tanto aos que desejam recorrer a esta técnica, bem como os que atuarem como doadores e se 

estenderá aos aspectos biológicos, jurídicos e éticos destas e terá que precisar igualmente a 

informação relativa às condições econômicas do tratamento (I.4, II.1). Apesar dos recentes 

avanços no regulamento da Reprodução Assistida no Brasil, nenhuma legislação específica 

nesta área, bem como no DGP, ainda existe. A maioria da população que depende do sistema 

                                                 
15 ABELLÁN, Fernando & MILLANA, C . Conflitos de información en el consejo genético. Cadernos del Master 
en Derecho Sanitario. Departamento de Toxicologia y Legislación Sanitaria de la Faculdad de Medicina de la 
U.C.M., 2003, p. 7-28. 
16  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médico: art. 88. Disponível em: 
https://www.endocrino.org.br/media/fotos/Cdigo_de_tica-ntegra-documento.pdf. Acesso em: 12.07.2017 
17 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução N.2121/2015: normas técnicas de reprodução asssitida ( 
I.4, II.1).  Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf . Acesso em: 
12.07.2017 

https://www.endocrino.org.br/media/fotos/Cdigo_de_tica-ntegra-documento.pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf
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público de saúde (SUS) permanecem excluídos do acesso a esta técnica. Este contraste com a 

população mais abastada deve-se ao fato de uma legislação específica baseada nos princípios 

do sistema público de saúde (SUS) e de acordos internacionais sobre os direitos reprodutivos 

do indivíduo.18 

Em segundo plano, o Código de Ética Médica diz que a informação clínica é parte de 

toda as atuações assistenciais, será verdadeira, será informada ao paciente de forma 

compreensível, clara e adequada a suas necessidades e esta informação ajudará o paciente a 

tomar decisões de acordo com sua livre vontade. 

É parte, igualmente do aconselhamento genético, o apoio emocional do conselheiro 

genético (geneticista); por isso, que não é um ato apenas informativo, senão um processo no 

qual efetivamente orienta, de forma expositiva, isto é, não direta ou coativa, sobre as provas 

diagnósticas existentes e a oportunidade de submeter-se às mesmas e acerca das alternativas 

que se oferecem uma vez confirmado o diagnóstico genético. Isto tudo para que o paciente 

decida livremente. Portanto, hoje pode-se dizer que o DGP é um direito da paciente para que 

ela possa parir apenas embriões livres de anormalidades genéticas.19 

O aconselhamento genético é muito importante para o DGP, uma vez que se transforma 

em um Conselho Genético-Reprodutivo, pois os casais desejam ter filhos sadios e planejar sua 

descendência sem riscos. A consulta neste campo concreto de DGP deve desenvolver-se em 

três etapas diferentes, sendo elas: 

a) A primeira é a que se estuda e se valoram todos os fatores genéticos e não genéticos 

do casal consultante (tipo de enfermidade que é o motivo da consulta, modo de transmissão da 

mesma se portadores ou com a doença manifestada, estudos prévios diagnósticos que possam 

realizar, penetrância e expressividade da doença, risco de recorrência familiar, etc.); 

b) A segunda etapa consiste na explicação dos avanços da medicina e das opções 

disponíveis (DGP, diagnóstico pré-natal, doação de gametas, adoção, etc.); 

c) Por fim, a terceira etapa refere-se a metodologia, a ilustração sobre os prós e os 

contras de cada opção reprodutiva possível (metodologia do laboratório, atuação ginecológica, 

riscos físicos e psicológicos dos exames, possibilidade real de gravidez, etc.) 

Articula-se, desta maneira um processo de gestação do aconselhamento genético no 

campo da reprodução humana, que permitirá uma reflexão suficiente para que o casal possa 

                                                 
18  DAMIAN, B.B.; BONETTI, T.C.S.; HOROVITZ, D.D.G. Practices and ethical concerns regarding 
preimplantation diagnosis. Who regulates preimplantation genetic diagnosis in Brazil? Braz J Med Biol Res 
(48):1, 1-10, 2015. 
19 ITÁLIA. Tribunale di Cagliari. La diagnosi preimpianto è un diritto. Il Corrieri del Merito (4), 2013, p. 429. 
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decidir em última instância suas opções com o maior esclarecimento possível. 

 

2.3 No que consiste a técnica de diagnóstico genético pré-implantacional (DGP)? 

 
O DGP consiste na análise genética dos embriões obtidos por fecundação in vitro (FIV), 

para a posterior transferência dos embriões que se encontram sãos e sejam viáveis. 

Pode se definir o DGP como uma aproximação do diagnóstico de um defeito genético, 

mediante a biópsia e análise in vitro, de um corpúsculo polar seguido de um processo de 

fertilização in vitro, ou de um blastômero20, o de um blastocisto21, com o objetivo de prevenir 

transtornos genéticos em casais com risco de ter uma descendência afetada por uma 

enfermidade genética. 

De uma forma mais detalhada e contemplando todo o processo, poderíamos dividir em 

cinco fases a técnica de DGP, nas quais devem estar presente de forma continua o 

aconselhamento genético anteriormente comentado:  

a) Fase prévia: realizam-se as consultas e análise genética com a finalidade de dispor de 

informação necessária para a realização e se procede a DGP. 

b) Obtenção de embriões: trata-se de obter os embriões que serão objeto da DGP. 

Devem ser produzidos in vitro mediante técnica de reprodução assistida mesmo que o casal não 

apresente nenhum tipo de anomalia que impeça a procriação natural. 

c) Biópsia embrionária: a biópsia embrionária consiste em extrair uma ou duas células 

do embrião sem que isto comprometa seu desenvolvimento normal. 

d) Análise genética diagnóstica: a célula obtida é processada e submetida a estudo 

genético. 

e) Transferência embrionária: informa-se o casal do resultado do DGP e junto com eles 

decide-se o número de embriões não afetados a serem transferidos ao útero materno. 

Ao se falar do DGP propriamente dito, pode-se distinguir duas fases distintas que é a 

fase de obtenção da amostra e a fase de sua análise. 

 

 

                                                 
20 Blastômero é cada uma das células que se desenvolvem na primeira divisão meiótica da segmentação do núcleo 
de um óvulo fertilizado. Os dois blastômeros se dividem e subdivide para formar a mórula nos primeiros dias da 
gestação. 
21 Blastocisto é a forma embrionária que segue a fase de mórula no desenvolvimento humano. É uma massa 
esférica de células com uma cavidade central cheia de liquido rodeada de duas camadas de células. A mórula, por 
sua parte, é uma massa sólida e esférica de células que são o produto da divisão do óvulo fertilizado nas fases 
precoces do desenvolvimento embrionário.  
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2.3.1 Fase de obtenção da amostra 
 

Inicia-se o processo pela estimulação ovariana da mulher mediante o emprego de 

determinados fármacos (gonadotrofinas 22  que podem ser de origem urinária ou 

recombinante23), para conseguir o desenvolvimento de folículos ovarianos. Depois disso, se 

obtém os ovócitos obtidos a partir da aspiração do fluido folicular, via transvaginal, para 

seguidamente transportá-los a meios de cultivo adequados onde se levará a cabo a inseminação 

e fertilização in vitro, que pode ser espontânea ou por injeção intraespermática e 

intracitoplasmática (ICSI), isto é, injetando-se diretamente um só espermatozoide no óvulo, que 

é atualmente a técnica mais utilizada. 

Quando se produz com êxito a fertilização, inicia-se o processo de biópsia, que pode 

findar em três etapas diferentes, segundo o estudo da realidade biológica analisada: 

a) O ovócito: análise do corpúsculo polar, que resulta útil para o diagnóstico das 

aneuploidias, já que em 90% destes são de origem materno. Trata-se neste caso de um 

diagnóstico genético pré-conceptivo. 

b) O embrião na fase inicial (6-8 células, também chamadas de blastômeros). Chega-se 

nesta fase no terceiro dia após a inseminação e trata-se do momento ideal para o DGP, desde 

antes (entre 4-6 células) pode condicionar o desenvolvimento do próprio embrião e, mais 

adiante (entre 8-16 células), já começa a fase de compactação embrionária, que dificulta o 

processo. 

c) O blastocisto, que é a realidade embrionária, de umas 100 células aproximadamente, 

que se desenvolve até os 5 a 6 dias posteriores à inseminação. Há a vantagem de que se pode 

obter mais células para a análise e, a desvantagem de que neste momento existem no embrião 

células com diferentes constituições cromossômicas, o que pode dar lugar a erros de diagnóstico 

(por exemplo as células do trofoblasto24 podem não ser representativos do embrião). 

 

2.3.2 Fase de análise genética  
 

Uma vez realizada a biópsia passa-se a diagnosticar as doenças genéticas hereditárias 

que, em função da forma de transmissão (ou seja, o padrão de herança genética), pode-se 

classificá-las da seguinte forma: 

                                                 
22 A gonadotrofina é uma substância de caráter hormonal que estimula a função dos testículos e dos ovários. 
23 Sua origem é biotecnológica e não biológica e permite a obtenção de hormônios e proteínas com maiores padrões 
de pureza. 
24 O trofoblasto é uma camada de tecido que forma a parede do blastocisto dos mamíferos placentários nos 
primórdios do desenvolvimento embrionário. 
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2.3.2.1 Anomalias cromossômicas 
 

As anomalias cromossômicas podem ser herdadas ou serem produto de uma falha na 

maturação do óvulo ou do espermatozoide, geralmente, por problemas da não disjunção25 

(separação dos cromossomos) durante a gametogênese26 e que, no caso da mulher, aumentam 

significativamente com a idade da gestante. Frequentemente estão associados com as síndromes 

clínicas específicas e em muitos casos causam retardo mental ou defeitos físicos importantes. 

Observa-se anomalias cromossômicas em 0,6% dos nascidos vivos e em 6% dos 

natimortos. Além disso, estas anomalias pressupõe-se responsáveis por mais de 50% das 

gestações que acabam em aborto espontâneo27. 

Ao mesmo tempo, podemos distinguir entre anomalias cromossômicas numéricas e 

anomalias cromossômicas estruturais, segundo a alteração seja de número ou da estrutura dos 

cromossomos. 

Em relação as anomalias numéricas estas classificam-se em:  

a) Alterações na ploidia28 quando todos os cromossomos se encontram em excessos ou 

defeituosos como, por exemplo, as triploidias, que representam 69 cromossomos em lugar dos 

23 pares habituais, as tetraploidias, que apresentam 92 cromossomos. 

b) Aneuploidias, quando a alteração afeta um único par de cromossomo como por 

exemplo, as trissomias que tem um cromossomo a mais em algum dos 23 pares homólogos (47 

cromossomos) ou as monossomias que apresentam um cromossomo a menos (45 

cromossomos). 

Algumas das aneuploidias mais frequentes são a trissomia no 21 ou Síndrome de Down, 

a trissomia 18 ou Síndrome de Edwards (que leva a retardo mental intenso e deformidades 

múltiplas), a trissomia no 13 ou Síndrome de Patau (produz anomalias diversas e defeitos no 

sistema nervoso central) e as dos cromossomas sexuais, como a Síndrome de Turner (afeta as 

meninas e pode apresentar anomalias cardiovasculares, nanismo, subdesenvolvimento das 

mamas, útero e vagina, etc.) ou a Síndrome de Kleinfelter (aparece em homens com um 

cromossoma X adicional e produz testículos duros e pequenos, pernas longas, doença pulmonar 

crônica, etc.). 

Enquanto que, as anomalias estruturais podem ser divididas em: 

                                                 
25 A disjunção genética é a separação dos cromossomas homólogos emparelhados durante o estágio de anáfase da 
primeira divisão meiótica, ou das cromátides, durante a anáfase da mitose e a segunda divisão meiótica. 
26 A gametogênese é a origem e a maturação dos gametas, que se produzem através do processo de meiose. 
27 NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica. São Paulo: Sarvier, 2006, p. 350. 
28 A ploidia é o estado do núcleo da célula em relação com o número de série completa de cromossomos que 
contém. 
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a) Translocações: que podem ser recíprocas se afetam a uma parte dos cromossomos 

ou robertsonianas quando afetam dois cromossomas completos. 

b) Inversões: classificam-se em pericêntricas ou paracêntricas de acordo com o 

fragmento invertido inclua ou não o centrômero29. 

c) Deleções: trata-se da perda de um segmento cromossômico, que gera um 

desequilíbrio gênico. 

d) Duplicações: é a duplicação de um seguimento cromossômico. 

As repercussões clínicas das anomalias estruturais são variáveis de acordo com os 

cromossomos e a região ou regiões afetadas. Em 2-6% dos casos, a presença em um indivíduo 

de uma translocação cromossômica equilibrada pode comportar problemas de esterilidade, 

sendo o risco genético para sua descendência variável entre 2-200%, dependendo de como são 

implicados os cromossomos na reorganização cromossômica.30 

 

2.3.2.2 Enfermidades monogenéticas 
 

As enfermidades monogenéticas são aquelas causadas por uma mutação de um gene, 

estas, por sua vez, podem ser: 

a) Autossômica dominantes: a enfermidade se expressa tanto se o indivíduo é 

heterozigoto ou homozigoto para essa mutação genética (não há portadores dessa enfermidade), 

ou seja, basta para que se produza a enfermidade que o embrião receba uma cópia do alelo 

mutado, uma vez que o risco da transmissão é de 50% se for heterozigoto31 e de 100% se for 

homozigoto32. Representam 0,7% dos nascidos vivos.33 

Pode-se citar como exemplos a Distrofia Miotônica de Steinert, Doença de Huntington, 

Doença de Charcot-Marie-Tooth, Síndrome de Marfan, Polipose Colônica Familiar, Doença 

AD, Rim Policístico. 

b) Autossômicas recessivas: a enfermidade só se expressa se o indivíduo for homozigoto 

para a mutação (quando os dois alelos que recebeu de seus progenitores apresentarem o gene 

mutante), já que os heterozigotos são portadores da enfermidade e podem transmitir a seus 

descendentes. Representam 0,2% dos recém-nascidos vivos. 

Como exemplo, pode-se mencionar a Fibrose Cística, Beta Talassemia, Anemia 

                                                 
29 O centrômero é uma pequena região especializada dos cromossomos que se une a duas cromátides entre si e as 
fixa nas fibras do fuso durante a mitose e a meiose. 
30 NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica, cit., p. 353. 
31 Heterozigoto significa que tem dois genes diferentes no locus correspondente de cromossomos homólogos. 
32 Homozigoto é quando o indivíduo tem genes idênticos no mesmo locus de um par de cromossomos. 
33 NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica, cit., p. 353. 
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Falciforme, Atrofia Muscular Espinhal, Enfermidade de Tay-Sachs, Hiperplasia Adrenal 

Congênita, Incompatibilidade do Fator Rhesus. 

c) Enfermidades ligadas ao sexo: é frequente que o gene mutado se encontre no 

cromossomo X. A maioria são enfermidades do tipo recessivas (Hemofilia, Distrofia Muscular 

de Duchene), mas também pode existir o tipo dominante (Hipofosfatemia ou raquitismo 

resistente a vitamina D). Nestes casos, o risco clinico e a gravidade é diferente a depender de 

ser homem ou mulher. Os homens, só possuem um cromossomo X, sempre estarão afetados, 

entretanto, as mulheres serão portadoras sãs quando só possuírem um dos cromossomos 

mutados. A enfermidade ligada ao cromossomo X apresenta em 0,05% dos recém-nascidos34. 

A título de exemplo, há doenças como a Hemofilia, Distrofia Muscular de Duchene, 

Distrofia Muscular de Becker, Síndrome do X Frágil, Síndrome de Lesch-Nyham, Síndrome de 

Wiscott-Aldrich. 

2.3.2.3 Anomalias multifatoriais 
 

Consistem de anomalias nas quais estão implicados vários genes e, também a fatores 

ambientais. Considera-se que a patologia multifatorial é responsável por aproximadamente 

50% das malformações congênitas, como os defeitos do tubo neural, fissura palatina, etc. 

 

2.4 Quando está indicada a seleção de embriões mediante diagnóstico genético pré-

implantacional e quais são as técnicas de aplicação? 

 
Pode se dizer que a DGP está indicada nas situações de risco reprodutivo que são, por 

exemplo, aquelas nas quais os membros do casal são portadores de uma anomalia ou mutação 

no mesmo gene autossômico recessivo, ou, no qual a mulher é portadora de uma alteração 

ligada ao cromossomo X, ou no qual um dos membros do casal é portador de uma anomalia ou 

mutação em um gene autossômico dominante ou de alterações cromossômicas. 

Não obstante o DGP vem sendo utilizado em diversas situações clínicas, sendo elas: 

a) Enfermidades monogenéticas, seja autossômica dominantes, autossômicas recessivas 

ou enfermidades ligadas ao cromossomo X e nas quais uma mutação específica de um gene 

está associado diretamente com o aparecimento de uma enfermidade. 

b) Enfermidades ligadas ao cromossomo X, cuja mutação genética é ainda 

desconhecida. 

c) Enfermidades relacionadas com anomalias cromossômicas estruturais (translocações, 

                                                 
34 NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica, cit., p. 354. 
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inversões, etc.) que são o resultado de reordenamentos cromossômicos defeituosos que dão 

lugar a alterações genéticas. 

d) Optimização das técnicas de FIV em pacientes inférteis, mediante a blindagem de 

aneuploidias (abortadoras de repetição, alterações da meiose, pacientes FIV com idade 

avançada). 

e) Outras indicações mais recentes podem ser as do casal com predisposição a câncer e 

as susceptíveis de apresentar uma enfermidade genética de aparecimento tardio (como por 

exemplo, a Coréia de Huntington). 

f) Também, tem-se realizado para se evitar o nascimento de criança afetado por alguma 

enfermidade e, ao mesmo tempo, para ter um filho com HLA (antígeno leucocitário humano) 

compatível com outro irmão enfermo (DGP extensivo), que permita ao primeiro ser doador de 

sangue de cordão umbilical, salvar assim o segundo. Tem-se realizado este tipo de DGP em 

casos de anemia de Fanconi, Talassemia e Síndrome de Wiscott-Aldrich, entre outros. 

A parte das possibilidades de utilização clínica referidas, tecnicamente o DGP pode 

utilizar-se também para outras finalidades de caráter social, que não estão admitidos na maioria 

dos ordenamentos jurídicos como a averiguação do sexo dos embriões para transferir os de sexo 

desejado pelo casal devido a razões de equilíbrio familiar (family balancing). 

Com relação às técnicas empregadas no DGP, podemos dizer que fundamentalmente 

são as seguintes: 

a) Reação em cadeia da polimerase (PCR): procedimento que permite a amplificação 

das sequências específicas do DNA in vitro e que se utiliza para localizar mutações específicas 

que causam doenças monogenéticas. Permite detectar especificamente embriões enfermos, com 

a vantagem de não ter que descartar aqueles que potencialmente poderiam ser pelo sexo (no 

caso de enfermidades monogenéticas ligadas ao sexo). 

b) Hibridação in situ (FISH): emprega-se para a análise cromossômica e consiste 

na utilização de sondas de DNA específicas marcadas, que hibridam com determinados 

cromossomos ou fragmentos cromossômicos. Emprega-se o DGP em enfermidades ligadas 

ao cromossoma X, para situações em que se requer a identificação de determinados 

cromossomas ou fragmentos cromossômicos em embriões de pacientes com anomalias 

estruturais, para mulheres com abortos de repetição, para pacientes com FIV de idade 

avançada e para casais submetidos a ICSI por fator masculino grave com alterações 

meióticas evidenciadas por biópsia testicular.35 

                                                 
35 NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica, cit., p. 355. 
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O uso de DGP com FISH vem aumentando nos últimos anos, sendo um instrumento 

adicional das técnicas de reprodução assistida dada a alta incidência de aneuploidias 

embrionárias devido a idade materna.36 

 

2.5 Dados de utilização do diagnóstico genético pré-implantatório pelos pacientes 

A Sociedade Européia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE) publicou 

os resultados de 25 centros de todo o mundo com relação a utilização do DGP no ano de 

2002 e os dados foram os seguintes: das 62% das mulheres que se submeteram a um DGP 

haviam engravidado antes, sendo que a maioria não tinha filhos vivos. Das 20% das 

mulheres que tinha filho sãos e 26% tinham filhos com alguma patologia genética. Quanto 

aos motivos que foi solicitado o DGP, 43% foram por alterações cromossômicas, 19% por 

patologias ligadas ao sexo, 19% por patologias autossômicas recessivas, 16% por 

patologias autossômicas dominantes, 2% por motivos não terapêuticos (seleção de sexo) e 

1% por outras causas37. 

Nos Estados Unidos, uma pesquisa foi feita pela Genetics and Public Policy Center, 

em 2006, e revelou que quase três quartos das clínicas proporcionavam o serviço de DGP 

e que, destes, 6% de todos os ciclos de FIV incluiam o DGP e, a grande maioria para se 

evitar doenças que se manifestassem na idade adulta, como Huntington, câncer hereditário 

ou Alzheimer38.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica, cit., p. 356. 
37 BOADA PALÁ, V.; CARRERA, M. & VEIGA, A. Pruebas geneticas en embriones y fetos. Pruebas Genéticas. 
Genética, Derecho y Ética. Universidad Pontificia de Comillas, 2006, p. 20-21. 
38 KAROW, Julia. Preimplantation genetic screening has transformed practice of IVF clinic, but cost remains 
barrier. 2017. Disponível em: <https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/preimplantation-genetic-
screening-has-transformed-practice-ivf-clinic-cost#.XD90Yi3OqwR>. Acesso em: 16 jan 2019. 

https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/preimplantation-genetic-screening-has-transformed-practice-ivf-clinic-cost#.XD90Yi3OqwR
https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/preimplantation-genetic-screening-has-transformed-practice-ivf-clinic-cost#.XD90Yi3OqwR
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS LEGAIS 

3.1 A seleção de embriões mediante diagnóstico genético pré-implantacional no Brasil 

3.1.1 Não há lei que regulamente a reprodução assistida no Brasil. 
 

No Brasil não há uma lei que regulamente a reprodução assistida e muito menos o 

diagnóstico pré-implantacional do embrião. Entretanto, o Conselho Federal de Medicina 

regulamenta estes procedimentos desde 1.992. A última resolução publicada foi a de No. 

2.168/2017 (ANEXO 1), trazendo várias mudanças com relação à resolução de 2015, como por 

exemplo a cessão temporária do útero por familiares em grau de parentesco consanguíneo 

descendente, como filhas e sobrinhas e pessoas solteiras (homens e mulheres) passam a ter o 

direito de utilizar deste recurso. Anteriormente somente mãe, avó, irmã, tia e prima podiam 

participar da cessão temporária do útero. Estas alterações tiveram o objetivo ampliar a 

possibilidade de procriação de indivíduos que assim o desejarem. 

Além disso a resolução citada traz outros pontos importantes como o descarte de 

embriões que era de cinco anos no mínimo passando para três anos. O novo critério vale tanto 

para casos solicitados pelos pacientes quanto em situação de abandono, caracterizada pelo 

descumprimento de contrato firmado pelo paciente e a empresa prestadora de serviços de 

reprodução assistida. A alteração no prazo para descarte irá equivaler a do artigo 5º. da Lei N. 

11.105/05 39 , que permite a utilização de embriões congelados há três anos ou mais para 

pesquisas e uma vez que sejam inviáveis. Já em casos de doação voluntária de gametas, a 

Resolução do Conselho Federal (N. 2.168/2017)40   autorizou a participação de mulheres; pois, 

anteriormente era aceito somente homens. Entretanto, é importante destacar que no Brasil 

continua proibido e podem ser penalizados casos de comércio de embriões e a prática de seleção 

de embriões a partir de características biológicas41. 

                                                 
39 BRASIL. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 
CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 
de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. 
Acesso em: 16 jan. 2019. 
40 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução n. 2.168/2017. Adota as normas éticas para utilização das 
técnicas de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos 
princípios bioéticos que ajudam a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos -, 
tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a Resolução CFM n. 
2121, publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, Seção I, p. 117. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 16 jan. 2019. 
41 DADALTO, Luciana. Mudanças na reprodução assistida no Brasil. Gen Jurídico, 15 mar. 2018. Disponível em: 
<http://genjuridico.com.br/2018/03/15/mudancas-na-reproducao-assistida-no-brasil/>. Acesso em: 15 jan. 2019. 

http://genjuridico.com.br/2018/03/15/mudancas-na-reproducao-assistida-no-brasil/
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A resolução também salienta a importância do termo de livre consentimento e 

esclarecido e a defesa da autonomia de médicos e de pacientes. Casos não previstos na norma 

deverão obrigatoriamente receber autorização do Conselho Regional de Medicina com 

jurisdição no estado, cabendo recurso ao CFM. 

Diante desse cenário, as novas regras tendem a trazer mais flexibilidade para os médicos 

e acesso aos pacientes com relação à Reprodução Assistida. Quando a indicação desta é 

importante esclarecer todos os pontos que envolvem o tema. Nesse caso, um médico 

especialista na área reprodução humana e um profissional na área jurídica poderão esclarecer a 

complexa relação do paciente com estes casos de reprodução assistida e diagnóstico pré-

implantacional do embrião. 

 

3.1.2 O diagnóstico genético pré-implantacional (DGP) 
 
 A Clínica de Reprodução Humana que gentilmente cedeu seus dados para este estudo 

foi a Fertility Medical Group com sede na cidade de São Paulo. Nesta Clínica foi considerada 

como possibilidade de se propor o DPG toda vez que se deparasse com mulher de idade 

avançada (maior que quarenta anos), mulheres que apresentaram falhas repetidas de 

implantação, perdas gestacionais de repetição, fator masculino grave e a seleção sexual 

(observando-se a ética e a lei). 

 O DGP foi indicado nos seguintes casos de doenças genéticas: a) monogênicas como a 

autossômica recessiva, autossômica dominante e as doenças dos cromossomos sexuais; b) 

anormalidades cromossômicas estruturais como as translocações, deleções, inversões e 

duplicações; e, c) HLA, ou seja, antígeno de histo-compatibilidade. 

 Uma pesquisa elaborada pelo IVF Worldwide42 teve o objetivo de verificar a extensão 

e o padrão da realização do DGP no mundo em 2015. Nos Estado Unidos e Canada foram 

realizados 65.800 ciclos de fertilizações in vitro em 97 centros de reprodução assistida; na 

América do Sul, 18.500 ciclos em 34 centros de reprodução assistida; na Austrália e Nova 

Zelândia, 22.300 ciclos em 21 centros de reprodução assistida; na Ásia, 83.900 ciclos em 78 

centros de reprodução assistida; na Europa, 137.900 em 137 centros de reprodução assistidas; 

na África, 14.200 em 19 centros de reprodução assistida. Por ser a espécie humana uma das 

menos férteis entre os mamíferos a taxa de fecundação, mesmo em pacientes jovens e são não 

                                                 
42 WIESSMAN, Ariel; YARON, Yuval; FISHEL, Simon. Preimplantation genetic screening: what is my opinion. 
IVF Worldwide: Survey, 2018. 
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é superior a 20-25% por ciclo ovulatório.43 

 Do total dos centros de reprodução assistida estudados, 77% realizavam o DGP do 

embrião no mundo. O motivo do porquê foi oferecido o DGP foi distribuído da seguinte 

maneira em porcentagem; a) 27% das pacientes tinham idade materna avançada (> 35 anos); b) 

32% das pacientes tiveram repetidas falhas de implantação; c) 31% apresentaram abortos de 

repetição e cariótipo normal; 10% com pacientes de bom prognóstico. 

 A porcentagem de pacientes que pagaram para realizar o DGP foi de 97%. Somente 1% 

foi pago pelo convênio da paciente; 1% pelo setor público e 1% por outras fontes não 

informadas. 

 Em 56% das pacientes que realizaram o DGP, as biópsias foram realizadas entre os dias 

5 e 6 de vida do embrião e em 16% no quinto dia. Nenhuma biópsia foi realizada após o 6º. dia.  

 A figura abaixo mostra como o DGP é realizado. Nota-se que uma micropipeta aspira 

uma das células que está se dividindo. Será nessa célula que o diagnóstico pré-implantacional 

do embrião será realizado. 

 

Figura 1: Retirada de uma célula do embrião por micropipeta para DGP 

 

Fonte: Fertility Medical Group 

 Esta técnica como já dissemos permite o diagnóstico 3.000 doenças genéticas nos 

diversos centros de reprodução assistida no mundo; como por exemplo, as doenças genéticas 

                                                 
43 RODOTÀ, Stefano & ZATTI, Paolo. Trattato di Biodiritto: il governo del corpo. Tomo II. Milão: Giuffrè, 2011. 
p. 1.469. 
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graves mais comuns como as autossômicas dominantes (distrofia miotônica e a doença de 

Huntington); as doenças autossômicas recessivas (fibrose cística, b-talassemia e atrofia 

muscular espinhal); doenças ligadas ao cromossoma X (síndrome do X-frágil; distrofia 

muscular de Duchene e hemofilia). 

 

Figura 2: Técnica de DGP para detecção de doenças genéticas graves. 

 

Fonte: Fertility Medical Group 

 A figura seguinte mostra o número de DGP realizados entre os anos de 2012 a 2015 

com sua respectiva porcentagem. 

 

Figura 3: A Clínica de Reprodução Humana realizou em todos os ciclos para reprodução 

assistida entre 2012 a 2015 cerca de 10% de DGP. 
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Fonte: Fertility Medical Group 

  

É de se notar na figura 4 que esta clínica de reprodução humana entre 2012 a 2015,  em 

286 casos para DGP, o número de embriões obtidos por estimulação ovariana e fecundação foi 

de 1.959 e o número de embriões biopsiados foi de 74,3%; sendo que 5 foi o número de 

embriões biopsiados por paciente. É importante observar que o DGP apresenta também falha 

técnica, neste caso para esta técnica de 1,7%. 

Figura 4. Número de embriões biopsiados para o DGP e falha desta técnica na Clínica 

de Reprodução Assistida Fertility Medical Group entre 2012 a 2015. 

 

Fonte: Fertility Medical Group 

 

A figura 5 mostra as doenças genéticas para as quais o DGP foi indicado na Clínica de 

Reprodução Assistida entre 2012 a 2015. 

Figura 5: Doenças genéticas mais comuns encontradas na Clínica de Reprodução 

Humana – Fertility Medicial Group entre 2012 a 2015. 
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Fonte: Fertility Medical Group 

 A figura 6 demonstra a possibilidade de se combinar o DGP com a histocompatibilidade 

quando se deseja selecionar um embrião para que este possa ser histocompatível com um 

parente com a finalidade de no futuro ter a possibilidade de doar um órgão seu, por ser 

imunologicamente compatível. Isto já é realizado no Brasil, com sucesso, como ilustram as 

duas figuras abaixo. 

Figura 6. Publicação Científica da Possibilidade da Combinação do DGP com a 

histocompatibilidade para futura possibilidade de doação de órgãos (sibling twins). 

 

Fonte: Fertility Medical Group 

  

A figura 7. Publicação científica sobre DGP e HLA para que nasça uma criança 

salvadora; ou seja, para que não carregue o gene da talassemia e ser 100% compatível com sua 



43 
 

 

irmã. 

 

Fonte: Fertility Medical Group 

 É importante notar que a biópsia embrionária para o DGP não introduz nenhum risco 

extra ao embrião, como demonstra a Figura 08. 

Figura 8. Estudo de 995 casos de recém-nascidos após biópsia embrionária e realização 

de diagnóstico pré-implantacional.  

 

Fonte: Fertility Medical Group 

 

O estudo demonstrou que não houve nenhum risco à saúde destes recém-nascidos. 
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Figura 9.  O Efeito do DGP sobre o desenvolvimento comportamental, cognitivo e 

neurológico em crianças de quatro anos de idade. 

 

Fonte: Fertility Medical Group 

Pode-se verificar também que pela Figura 9 não se verificou nenhuma alteração 

neurológica, cognitiva ou comportamental das crianças de até 4 anos quando não gêmeas. Em 

gêmeos o desenvolvimento neurológico demonstrou-se alterado quando o DGP foi realizado. 

No Brasil a Clínica de Reprodução Humana Fertility Medical Group  e Instituto 

Sapientiae publicaram em 2019 o resultado de sua experiência quanto a DGP nestes centros. 

Notou-se grande eficácia em diagnosticar doenças monogenéticas em embriões através da 

DGP, resultados estes comparados a nível mundial. A única diferença é que as doenças 

diagnosticadas através desta técnica diferem das doenças em outros países e concluíram que 

este achado talvez deva-se variedade das raças aqui existentes.44  

 

3.2 A seleção de embriões mediante diagnóstico genético pré-implantatório no 

estrangeiro 

3.2.1 Alemanha 
 

O Diagnóstico Genético Pré-Implantatório foi proibido na Alemanha em virtude de uma 

                                                 
44 ZANETTI, Bianca Ferrarini; BRAGA, Daniela Paes de Almeida Ferreira; AZEVEDO, Matheus de Castro; 
SETTI, Amanda Souza; FIGUEIRA, Rita Cássia Sávio; IANONELLI Jr.; Assunpto; BORGES Jr., Edson. 
Preimplantation genetic testing for monogenic diseases: a Brazilian IVF centre experience. JBRA Assisted 
Reproduction 30; 23(2): 99-105, 2019, p. 102. 
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lei sobre proteção de embriões de 199045 até 21 de Fevereiro de 2013 quando uma resolução 

com força de lei entrou em vigência regulamentando o diagnóstico pré-implantacional do 

embrião (Federal Law Gazette I, p.323)46. A norma anterior sancionava com pena privativa de 

liberdade até três anos para qualquer pessoa que utilizasse o embrião para qualquer outra razão 

que não a sua conservação. Houve algumas tentativas de modificação da lei no aspecto da 

entrada do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, porém, foram rechaçadas sob o 

argumento de que o DGP transgrediria o direito de proteção do embrião e também pelo risco 

de favorecer tendências eugenistas. Entretanto, já se pode ver hoje vários estado na Alemanha 

que realizam o DGP como por exemplo: Bayern, Baden-Würtemberg, Hamburg, Berlin, 

Nordrhein-Westfalen e Saarland.47 

Pode-se ver ao longo dos anos uma mudança de comportamento da equipe que atendia 

os casais inférteis. O orientação profissional precedendo a decisão de realizar o DGP sugeria 

uma negociação com os pais dos direitos do embrião que ainda não estava implantado no útero 

materno, fazendo com que se sentissem iguais perante a lei alemã.48 

 

3.2.2 Espanha 
 

Na Espanha o que normatiza a seleção de embriões mediante o Diagnóstico Genético 

Pré-Impantacional é a Lei Federal 14/2006, de 26.05.2006 em seu artigo 12: Diagnóstico Pré-

Implantacional49. 

Os Centros de Reprodução Humana devidamente autorizados podem praticar as 

técnicas de diagnóstico pré-implantacional para: 

a) A detecção de enfermidades hereditárias graves, de aparecimento precoce e não 

suscetíveis de tratamento curativo pós-natal de acordo com os conhecimentos científicos atuais, 

com o objetivo de levar a cabo a seleção embrionária dos pré-embriões não afetados para sua 

transferência. 

                                                 
45  ALEMANHA. Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – EschG von 13.12.1990). 
Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html>. Acesso em: 18 mar 2018.  
46 COUNCIL OF EUROPE. Background Document on Preimplantation and Prenatal Genetic Testing: clincal and 
legal situation (07.05.2015). Disponível em: < https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/0_Human_ 
genetics_en/INF(2015)6%20e%20dpi%20dpn.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
47 KLEIN, H-G; WAGNER, A.; EICHENLAUB-RITTER, U.; STUMM, M.; TÜTTELMANN, F. Update der AG  
reproduktionsgenetik der DGRM zur präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland. J Reproduktionsmed 
Endokrinol_Online (13): 1, 2016, p. 16. 
48  VON WÜLFINGEN, Bettina Back. Contested change: how Germany came to allow PGD. Reproductive 
BioMedicine & Society Online (16):S2405, 2016. 
49 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006 de 26.05.2006. Técnicas de Reproducción Humana Assistida. 
Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf>. Acesso em: 16 
dez 2017. 

https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/0_Human_%20genetics_en/INF(2015)6%20e%20dpi%20dpn.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/0_Human_%20genetics_en/INF(2015)6%20e%20dpi%20dpn.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
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b) A detecção de outras alterações que possam comprometer a viabilidade do pré-

embrião. 

A aplicação das técnicas de diagnóstico pré-implantacional nestes casos deverá ser 

comunicada à autoridade sanitária correspondente, que informará a Comissão Nacional de 

Reprodução Assistida. 

A aplicação de técnicas de diagnóstico pré-implantacional para qualquer outra 

finalidade não compreendida na seção anterior, ou quando se pretende praticar em combinação 

com a determinação dos antígenos de histocompatibilidade dos embriões in vitro com fins 

terapêuticos para terceiros, requer-se-á autorização expressa, caso a caso, da autoridade 

sanitária correspondente, e com prévio informe favorável da Comissão Nacional de Reprodução 

Humana Assistida, que deverá avaliar as características clínicas, terapêuticas e sociais de cada 

caso. 

3.2.2.1 A lei de reprodução assistida de 2006 
 

A lei de técnicas de reprodução assistida na Espanha é de 1988; contudo, foi revisada 

em 26 de maio de 2006. A derrogada lei de 1988 falava brevemente sobre a possibilidade de 

um diagnóstico pré-embrionário que não poderia ter outra finalidade que a valoração de sua 

viabilidade ou não, ou a detecção de enfermidades hereditárias, a fim de trata-las, se isto fosse 

possível ou de se descartar sua transferência.50  

A vigente lei de reprodução de 2006 inclui a regulamentação da técnica de Diagnóstico 

Genético Pré-Implantacional, que se considera complementar à fecundação in vitro e da Injeção 

Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI), muito mais completa que a referida 

anteriormente uma vez que incorpora os últimos avanços científicos. A lei proclama que um 

dos objetivos é o de regular a aplicação das técnicas de reprodução humana assistida na 

prevenção e tratamento das enfermidades de origem genética, sempre que existam as garantias 

diagnósticas e terapêuticas suficientes e sejam devidamente autorizadas nos termos da lei.51 

3.2.2.2 Normatização do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGP) 
 

Pela lei Espanhola se prevê a autorização direta da técnica DGP em dois casos, bastando 

comunicar a sua realização a autoridade sanitária competente, que em ato contínuo comunicará 

                                                 
50 Pré-embrião é aquele composto por um grupo de células resultantes da divisão progressiva do óvulo, uma vez 
fecundado, até aproximadamente 14 dias (art. 1.2., da Ley 14/2006), tempo em que se implanta no útero. 
51  ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006 de 26.05.2006, p. 4. Técnicas de Reproducción Humana 
Assistida: exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez 2017. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
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a Comissão Nacional de Reprodução Humana Assistida, que é um órgão colegiado, de caráter 

permanente e consultivo, dirigido a assessorar e orientar sobre a utilização das técnicas, bem 

como contribuir para a atualização e difusão de conhecimentos científicos e técnicos; e, 

elaboração de critérios funcionais e estruturais dos centros e serviços de reprodução humana52: 

a) a detecção de doenças hereditárias graves, de aparecimento precoce e não susceptível de 

tratamento curativo pós-natal, de acordo com os conhecimentos científicos atuais, com o 

propósito de realizar a seleção dos pré-embriões não afetados para sua transferência; b) a 

detecção de outras alterações que possam comprometer a viabilidade do pré-embrião. A DGP 

é uma técnica muito valiosa pois aumentou a esperança de alguns casais terem um filho sem 

transmitir sua herança genética. Acreditam os autores que é necessária a criação de agência que 

regule o DGP uma vez que os avanços nessa área sobrepõe os avanços legislativos. A falta desta 

legislação poderá levar a um procedimento que a lei não contempla.53 

Em matéria de sanção relacionada à técnica, a lei de 2006 contempla como infração leve 

o não cumprimento de qualquer obrigação, sempre que não se encontre expressamente 

tipificada como infração grave ou muito grave.54 A falta de aprovação administrativa do DGP 

quando exigida por lei é considerada grave, bem como não enviar à autoridade sanitária os 

dados pertencentes a um determinado centro durante o período anual 55. Há uma infração 

específica para os casos de seleção de sexo ou a manipulação genética com fins não terapêuticos 

ou terapêuticos não autorizados56. 

A lei de reprodução de 2006 regula também as técnicas terapêuticas no pré-embrião, ao 

estabelecer que qualquer intervenção com fins terapêuticos sobre o pré-embrião vivo in vitro 

só poderá ter a finalidade de tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com razoável 

                                                 
52 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006 de 26.05.2006, p. 11. Técnicas de Reproducción Humana 
Assistida: exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez 2017. 
53 GONZÁLEZ, Marina Moya & FERNÁNDEZ, Francisca Ramón. El Diagnóstico Genetico Preimplantacional: 
aspectos jurídicos en el derecho español. Revista de Derecho Privado (34) Enero-Junio, 2018, p. 87-121. 
54 Art. 26.2. a) da lei, que se prevê uma sanção de multa de até € 1.000,00. ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 
14/2006 de 26.05.2006, p. 17. Técnicas de Reproducción Humana Assistida: exposição de motivos. Disponível 
em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez 2017. 
55 Art. 26.2. b) 1a. e 4a. da lei de reprodução de 2006. As infrações graves têm uma multa prevista de € 1.001 até 
€ 10.000. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006 de 26.05.2006, p. 17. Técnicas de Reproducción Humana Assistida: 
exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez 2017. 
56 Art. 26.2. c) 10ª da lei de reprodução de 2006. As infrações muito graves são merecedoras de uma sanção que 
varia entre €10.001 até € 1.000.0000. ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006 de 26.05.2006, p. 17. Técnicas 
de Reproducción Humana Assistida: exposição de motivos. Disponível em: 
<http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez 2017. 
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garantia e comprovação57, devendo cumprir os seguintes requisitos58:  

a) que o casal ou, no caso, a mulher solteira tenha sido devidamente informada sobre os 

procedimentos, provas diagnósticas, possibilidades e riscos da terapia proposta e que elas 

tenham consentido previamente;  

b) que se trate de doenças com um diagnóstico preciso, de prognóstico grave ou muito 

grave e que ofereça possibilidades razoáveis de melhora ou cura;  

c) que não se modifiquem os caracteres hereditários não patológicos e nem se busque a 

seleção dos indivíduos ou de raça;  

d) que se realize em centros autorizados pelos órgãos sanitários e por equipes 

qualificadas e dotadas de meios necessários, conforme determina a lei. 

3.2.2.3 Alcance da proteção ao embrião “in vitro” 
 

A lei espanhola diz que os pré-embriões excedentários da aplicação das técnicas de 

fecundação in vitro que não forem transferidos a uma mulher em seu ciclo reprodutor poderá 

ser criopreservados em bancos autorizados. A criopreservação dos oócitos, do tecido ovariano 

e os pré-embriões excedentários pode ocorrer até o momento em que se considere pelos 

médicos responsáveis, que a receptora a qual está destinada não reúna os requisitos 

clinicamente adequados para a prática da técnica de reprodução assistida59  

A mencionada lei estabelece os fins que se pode dar aos pré-embriões criopreservados, 

sua utilização pela própria mulher ou seu cônjuge, a doação a outros casais com fins 

reprodutivos, a doação com fins de pesquisa, e o cessar de sua conservação sem outra utilização, 

o que leva na prática a sua destruição60.  

Porém, o preceito legal aludido condiciona esta última decisão a que, previamente, tenha 

esgotado o prazo máximo de conservação estabelecido em lei sem que se tenha optado por 

algum dos destinos anteriores. Em consequência, até que não chegue este momento, não se deve 

acessar um centro de reprodução quando do pedido do casal (ou a mulher solteira) com relação 

                                                 
57 Art. 13.1. ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006 de 26.05.2006, p. 12. Técnicas de Reproducción 
Humana Assistida: exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-
2006-9292-consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez 2017. 
58 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006. 26.05.2006, p. 12. Técnicas de Reproducción Humana Assistida: 
exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
59 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006. 26.05.2006, p. 10. Técnicas de Reproducción Humana Assistida: 
exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
60 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006. 26.05.2006, p. 10. Técnicas de Reproducción Humana Assistida: 
exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
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a destruição de seus embriões congelados, uma vez que há uma proibição legal sem que tenha 

transcorrido o tempo necessário. Hipótese distinta é se o casal deixar de renovar o seu 

consentimento sobre os embriões congelados durante duas ocasiões consecutivas. Neste caso 

seria possível decidir sua destruição ou outros destinos dos contemplados pela norma sem ter 

que esperar mais tempo.61 

Nos procedimentos de fecundação in vitro, não se pode dar lugar a embriões 

excedentários que não vão ser congelados e que não tenham, ao menos em origem, um fim 

reprodutivo. Desta forma teremos as coordenadas gerais e teóricas de proteção da realidade 

embrionária in vitro na legislação espanhola. O panorama de proteção poderá ser alterado, no 

sentido de uma diminuição da proteção da vida embrionária, se se autorizar na Espanha a 

clonação terapêutica62, o que poderia gerar embriões somáticos com fins experimentais. 

3.2.2.4 Convênio de Oviedo: Direitos Humanos e Biomedicina 
 

O Convênio de Oviedo relativo aos Direitos Humanos e Biomedicina está vigente na 

Espanha desde Janeiro de 2000. Este Convênio proíbe taxativamente toda forma de 

discriminação de uma pessoa devido o seu patrimônio genético63.  

Quanto a finalidade diagnóstica só é possível fazer provas preditivas de doenças 

genéticas, que permitam identificar o sujeito como portador de um gen responsável pela 

patologia, ou detectar uma predisposição ou uma susceptibilidade genética a uma enfermidade, 

mediante as seguintes condições: a) que as provas se realizem para fins médicos ou de 

investigação biomédica; b) que as mesmas sejam acompanhadas de assessoramento genético 

adequado. 

Quanto a finalidade terapêutica esta estaria condicionada apenas quando o objetivo da 

alteração do genoma humano por razões preventivas, diagnósticas ou apenas quando não se 

tenha a finalidade da introdução de uma modificação no genoma dos descendentes. Não se 

admite a seleção de sexo, exceto nos casos onde seja necessário para prevenção de uma doença 

                                                 
61 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006. 26.05.2006, p. 10. Técnicas de Reproducción Humana Assistida: 
exposição de motivos. Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-
consolidado.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
62 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2007, 03.07.2007, p. 28832. Investigación Biomédica. Disponível em: 
<https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/03/14/dof/spa/pdf> Acesso em: 16 dez. 2017. 
63 Arts. 11 a 14 do Convênio. Foi incorporado pelo ordenamento jurídico espanhol e publicado no B.O.E. em 
20.10.1999. ESPANHA. Resolução da Assembleia da República n. 1/2001 aprova, para ratificação, a convenção 
para a protecção dos direitos do homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da biologia e da 
medicina: convenção sobre os direitos do homem e a biomedicina, aberta à assinatura dos estados membros do 
conselho da europa em oviedo, em 4 de abril de 1997, e o protocolo adicional que proíbe a clonagem de seres 
humanos, aberto à assinatura dos estados membros em paris, em 12 de janeiro de 1998. Disponível em: 
<http://www.arsalentejo.min-saude.pt/utentes/ces/Documents/Convenção%20de%20Oviedo.pdf>. Acesso em: 16 
jan. 2019. 
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hereditária grave vinculada ao sexo. 

3.2.2.5 O Decreto 156/2005 sobre a normatização do diagnóstico genético pré-
implantatório. 
 

O governo da Comunidade Autônoma de Andalucía publicou a primeira norma 

autônoma em 2005, reconhecendo o direito ao Diagnóstico Genético Implantacional dentro de 

um Sistema Sanitário Público. Para os cidadãos espanhóis com residência nesta região e que 

apresentem um risco de transmitir a seus descendentes alguma enfermidade genética como: 

atrofia muscular medular, distrofia muscular de Duchene, doença de Huntington, fibrose 

cística, hemofilia A, hemofilia B, outras doenças com herança recessiva ligada ao cromossomo 

X e síndrome de Aport ligado ao cromossomo X64. 

3.2.2.6 Doutrina do Tribunal Constitucional Espanhol 
 

A doutrina do Tribunal Constitucional Espanhol sobre a matéria, emana 

fundamentalmente, da objeção que foi feita no dia da revogada lei de reprodução humana 

assistida de 198865 

O Tribunal rejeitou que o nascituro fosse titular de direito fundamental quanto a vida, 

proclamado no artigo 15 da Constituição Espanhola e que o embrião in vitro seja considerado 

pessoa, em sua dimensão jurídica66. Isto não significa que o nascituro e o embrião in vitro sejam 

considerados no ordenamento jurídico espanhol como meros objetos de direito, e por isso, 

sujeitos a apropriação, pois gozam de proteção constitucional.  

O Tribunal Constitucional Espanhol deixa claro que os embriões in vitro não gozam de 

uma proteção igual aos dos transferidos ao útero materno 67 . As normas constitucionais 

protegem o embrião em suas diferentes fases; embora não o reconheça como titular em sentido 

estrito do direito a vida, que ocorre plenamente ao nascimento. 

 

                                                 
64 ESPANHA. Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el Diagnóstico Genético Preimplantatorio 
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se crea la Comisiión Andaluza de Genética y Reproducción. 
Disponível em: <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/135/2>. Acesso em: 16 jan. 2019. 
65 ABELLÁN, F. Reproducción Humana Assistida y Responsabilidad Médica: consideraciones legales y éticas 
sobre casos práticos. Granada: Comares, 2001, p. 101-103.  
66 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Recurso previo de inconstitucionalidad número 800/1983. Sentencia número 
53/1985, de 11 de abril. Disponível em: < https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1985-9096 > Acesso 
em: 16 dez. 2017. 
67  ESPANHA. Jefatura Del Estado. Pleno. Sentença 116/1999, de 17 de junho de 1999. Recurso de 
inconstitucionalidade 376/1989. Promovido por Deputados do Grupo Parlamentar Popular contra a Lei 35/1988, 
de 22 de novembro, de Técnicas de Reprodução Assistida, em sua totalidade e, subsidiariamente, contra seções 
diferentes da mesma. Voto particular. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1999-
15024> Acesso em: 16 dez. 2017. 
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3.2.3 França 
 

O Código de Saúde Pública Francês, revisado parcialmente pela Lei relativa a Bioética 

de agosto de 2004 68 . admite o diagnóstico genético pré-implantacional de forma restrita 

permitindo utilizá-lo apenas em casos de doenças graves e sob estrita vigilância. Para se utilizar 

é necessário um médico especialista em genética médica, que exerça sua atividade em um 

centro de diagnóstico pré-natal multidisciplinar autorizado, atestar uma forte probabilidade de 

dar a luz a uma criança com enfermidade genética que seja incurável no momento do 

diagnóstico. A anomalia deve ter sido detectada antecipadamente em um dos pais para que, ao 

realizar a análise genética do embrião, só seja possível essa anomalia. Prevê-se sanções 

administrativas e penais para o caso de contravenção à lei. 

Entretanto, a citada lei de bioética francesa incorporou ao Código de Saúde Pública a 

autorização do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional extensivo, a título experimental, e 

sempre que se reúnam as seguintes condições69: 

a) o casal tenha dado à luz a uma criança com uma doença genética que leva à morte 

nos primeiros anos de vida e é reconhecida como incurável no momento do diagnóstico; 

b) o prognóstico vital desta criança pode melhorar decisivamente pela aplicação de uma 

terapia que não afete a integridade do corpo da criança nascido da transferência do embrião no 

útero, de acordo com o Artigo 16-3 do Código Civil; 

c) o diagnóstico referido no primeiro parágrafo tenha o único propósito de investigar o 

distúrbio genético e os meios de preveni-lo e tratá-lo, por um lado, e permitir a aplicação da 

terapêutica, por outro. 

O casal deve expressar por escrito seu consentimento para o diagnóstico. O diagnóstico 

estará sujeito a autorização da Agência de Biomedicina, que o relatará em seu relatório público 

de acordo com o artigo L. 1418-1 (sobre a implementação de diagnósticos pré-implantacionais 

e pré-natal). Esta autorização estará sujeita ao cumprimento do disposto no último parágrafo do 

artigo L. 2141-3 (um casal, cujos embriões foram preservados, não pode se beneficiar de uma 

nova tentativa de fertilização in vitro antes da transferência desses embriões, a menos que um 

                                                 
68 FRANÇA. Lei n° 2004-800 de 6 de agosto de 2004 relativa a bioética modificada 24 de março de 2012. 
Disponíveis em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469&categorieLien=id> e 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005821809&dateTexte=20181231>. 
Acesso em 31 dez. 2018. 
69 FRANÇA. Código de Saúde Pública: arts. L2131-4 e L2131-4-1 (modificado pela Lei No. 2011-814 de 07 de 
Julho de 2011 – art. 22) e publicada em 14 de Dezembro de 2018. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665>. Acesso em 31 dez. 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005821809&dateTexte=20181231
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problema de qualidade (genético) afete esses embriões)70. 

Atualmente há um debate na sociedade francesa sobre uma interpretação extensiva da 

lei de Bioética, que permitiria ampliar o Diagnóstico Genético Pré-implantacional na busca de 

algumas predisposições tumorais, como por exemplo, colo, mama e ovário71 

 

3.2.4 Reino Unido 
 

Na Grã-Bretanha existe uma autoridade administrativa independente, a Human 

Fertilization and Embriology Authority (HFEA), que tem a capacidade de autorizar e 

supervisionar por si mesma os pedidos de diagnóstico de cada nova doença, e para concessão 

de licença aos centros que desejarem realizar a técnica, uma vez que a lei sobre fertilização e 

embriologia de 1990 72  não se pronunciou expressamente sobre a admissibilidade do 

Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGP). 

Em novembro de 2001, depois de uma consulta pública sobre o assunto, a HFEA 

publicou umas recomendações do grupo de trabalho em DGP, apoiando a criação nos centros 

de um guia para o uso adequado da técnica para que esta seja usada somente quando houver 

risco importante para o embrião que venha a sofrer uma patologia grave73 

O HFEA (Human Fertilisation and Embryology Act) tem atualmente autorizado uma 

série de casos clínicos que incluem doenças de aparição tardia como alguns tipos de câncer, 

estabelecendo que os centros com licença para o DGP não façam a técnica de uma maneira 

generalizada mas, de forma individualizada para cada paciente (anexo 1)74. 

Após algumas controvérsias judiciais, os tribunais britânicos reconheceram a 

capacidade da HFEA para conceder autorizações de DGP extensivo, que permitam selecionar 

embriões compatíveis com irmãos gravemente enfermos, com o objetivo de utilizar no futuro 

as células do cordão umbilical do recém-nascido. A HFEA estabeleceu como condições para a 

                                                 
70 FRANÇA. Código de Saúde Pública: arts. L. 1418-1 e L. 2141-3 (modificado pela Prescrição No. 1017-51 de 
19 Janeiro 2017 – art. 3) e publicada em 14 Dezembro 2018. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE6F7C755D64C55A2C51A5ECB3C55BBA.tplgfr3
3s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171083&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181231>. 
Acesso em 31. Dez. 2018. 
71 NAU, J-Y. Controvérsias sobre o Diagnóstico Pré-implantacional. Le Monde: diário médico de 02 de outubro 
de 2006, seção recortes da imprensa, p.2. 
72  GRÃ-BRETANHA. Human Fertilisation and Embryology Act 1990. Disponível em: 
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/pdfs/ukpga_19900037_en.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2019. 
73  GRÃ-BRETANHA. Outcome of the Public Consultation on Preimplantation Genetic Diagnosis (2001). 
Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/pdfs/ukpga_20080022_en.pdf>. Acesso em: 01 
jan. 2019. 
74 HEALTH LAW CENTER. Examples of Conditions that PGD may Detect. Disponível em: 
<http://www.healthlawcentral.com/assistedreproduction/pre-implantation-genetic-diagnosis/pgd-screening/>. 
Acesso em: 01 jan. 2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE6F7C755D64C55A2C51A5ECB3C55BBA.tplgfr33s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171083&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE6F7C755D64C55A2C51A5ECB3C55BBA.tplgfr33s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171083&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181231
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/pdfs/ukpga_19900037_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/pdfs/ukpga_20080022_en.pdf
http://www.healthlawcentral.com/assistedreproduction/pre-implantation-genetic-diagnosis/pgd-screening/
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referida técnica as seguintes condições75: 

a) As autorizações para os tratamentos sejam concedidas analisando-se caso a caso e, 

considerando-se os detalhes que ocorrem em cada situação individual. É necessário uma 

aprovação expressa do Comitê de Licença da HFEA; 

b) Deve-se ter explorado todas as alternativas possíveis de tratamento e que não exista 

outra fonte de obtenção de tecidos para a criança afetada; 

c) As condições de saúde da criança receptora devem ser graves ou de ameaça a sua 

vida; 

d) Os embriões não podem ser geneticamente modificados para conseguir a 

compatibilidade; 

e) Cada casal que utilizar esta técnica deve receber um conselho apropriado sobre as 

implicações das mesmas e os pais não serem os próprios receptores; 

f) Os pacientes e suas famílias devem ser incentivados a participar dos estudos de 

seguimento. 

 

3.2.5 Suíça 
 

Até o ano de 2013, o DGP era proibido na Suíça e apenas três embriões poderiam ser 

formados durante a fertilização in vitro, e todos os três teriam que ser transferidos ao útero 

materno76. Em dezembro de 2014, o Parlamento analisou as alterações propostas e permitiu a 

triagem de embriões para anormalidades cromossômicas (DGP) para condições hereditárias 

graves. Para que as mudanças propostas entrassem em vigor, era preciso que os suíços 

emendassem a Constituição, o que exigia o voto popular. O referendo foi realizado em 14 de 

junho de 2015 e 62% dos eleitores decidiram permitir a DPG77.  

Os defensores do DGP afirmavam que as atuais leis de medicina reprodutiva da Suíça 

obrigavam os casais a irem a outros países onde os procedimentos são legais, causando abortos 

desnecessários. A maioria dos países europeus permite PGD. Mudanças na lei, incluindo o DGP 

                                                 
75 HUMAN FERTILISATION AND EMBRYOLOGY AUTHORITY. Screening and Treatment Information. 
Disponível em: <https://www.hfea.gov.uk/search/?search=PGD>. Acesso em 01 jan. 2019. 
76 DE GEYTER, C. Assisted Reproductive Medicine in Switzerland. Swiss Med. Wekly. 142. W13569, 2012. 
77  WURZ, Jeannie. Pre-implantation diagnosis to be allowed. 14.06.2015. Disponível em: 
<https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/genetic-screening_pre-implantation-diagnosis-to-be-
allowed/41485136>. Acesso em: 01 jan. 2019. 

https://www.hfea.gov.uk/search/?search=PGD
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https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/genetic-screening_pre-implantation-diagnosis-to-be-allowed/41485136
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para as doenças hereditárias e permissão para implantação de até oito embriões (ao invés de 

três) está atualmente em revisão78.  

Aqueles que eram contra alertaram contra a legalização da triagem pré-implantação de 

embriões em tubos de ensaio por razões éticas, dizendo que isso poderia causar discriminação 

contra famílias que decidem continuar com uma gravidez diante de resultados que mostravam 

que a criança terá uma doença ou deficiência e, também, que a mudança também pode levar à 

criação de “bebês projetados”, uma vez que o teste pode fornecer informações sobre 

características como gênero e cor dos olhos. 

O texto da emenda proíbe expressamente o uso do teste para determinar tais 

características e o Parlamento se recusou a autorizar a formação de embriões para a colheita de 

células-tronco com o único propósito de fornecer tratamento médico a um irmão79 

 

3.2.6 Estados Unidos da América 
 

Nos EUA, não há agências como a HFEA (Reino Unido) ou a Agence de la 

Biomédecine (França) e também não há leis Estaduais ou Federais sobre o uso aceitável do 

PGD. O processo de testes genéticos (isto é, a qualidade analítica dos testes e as qualificações 

dos técnicos que os realizam) estão sujeitos ao Comitê Clínico de Alterações de Melhoria 

Laboratorial (CLIA), e ao FDA (Administração Federal de Alimentos e  Medicamentos).  

Pode-se em breve começar a garantir que todos testes desenvolvidos em laboratório, 

incluindo a maioria dos testes genéticos, são clinicamente válidos, mas o uso dos testes - a razão 

pela qual eles são realizados - é deixado à discrição dos médicos e às recomendações de 

organizações profissionais80 

Não há qualquer promulgação de diretrizes das sociedades profissionais americanas que 

restrinja o uso do DGP a um conjunto de usos eticamente aceitáveis. Por exemplo, em 1999, o 

Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) publicou um documento sobre 

seleção de sexo desencorajando o uso de DGP para seleção de sexo não médico81.  

                                                 
78 COUNCIL OF EUROPE. Background Document on Preimplantation and Prenatal Genetic Testing: clincal and 
legal situation (07.05.2015). Disponível em: <https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/07_ 
Human_genetics_en/INF(2015)6%20e%20dpi%20dpn.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
79  WURZ, Jeannie. Pre-implantation diagnosis to be allowed. Disponínvel em: 
<https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/genetic-screening_pre-implantation-diagnosis-to-be-
allowed/41485136>. Acesso em: 01 jan. 2019. 
80 BAYEFSKY, Michelle, JENNINGS, Bruce. Regulating Preimplantation Genetic Diagnosis in the United 
States: the limits of unlimited selection. Palgrave Macmillan, New York, 2015. 
81 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. Committee on Ethics of the American Congress of Obstetricians and 
Gynecologists: sex selection. Febr; 109 (2 Pt 1): 475-8, 2007.  

https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/07_%20Human_genetics_en/INF(2015)6%20e%20dpi%20dpn.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/07_%20Human_genetics_en/INF(2015)6%20e%20dpi%20dpn.pdf
https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/genetic-screening_pre-implantation-diagnosis-to-be-allowed/41485136
https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/genetic-screening_pre-implantation-diagnosis-to-be-allowed/41485136
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Em 2013 o Comitê de Ética da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) 

considerou útil o DGP para casos graves e quando não há intervenções disponíveis. Para 

condições de penetração menos graves ou inferiores, o parecer afirma que o DGP é eticamente 

aceitável como matéria de liberdade reprodutiva (Comitê de Ética da Sociedade Americana de 

Medicina Reprodutiva, 2013a).  

O que explicaria a falta de regulamentação do DGP nos EUA em comparação com a 

Itália, a Suíça, a França e o Reino Unido? Os Estados Unidos da América é uma Democracia 

Ocidental Liberal ocidental com centros de fertilidade de alta qualidade oferecendo cuidados 

reprodutivos avançados. Uma combinação de fatores inter-relacionados contribuem para a 

escassez de política comparativa para o DGP na Europa e nos EUA. A falta de regulação nos 

EUA afeta pacientes em todo o mundo porque faz do país um destino para o turismo reprodutivo 

de pacientes originários de países com maiores restrições legais. O custo para um casal 

estrangeiro, incluindo a viagem e manutenção no país, pode chegar a US$ 16.000,00 (cerca de 

R$ 64.000,00). Este custo seria proibitivo para a maioria dos casais europeus; porém, seria uma 

solução prática para aqueles em cujo país o tratamento é proibido.82 

A falta de financiamento governamental da fertilização in vitro ou DGP, a 

independência dos profissionais médicos e a natureza controversa da política embrionária 

contribuíram para a falta de regulamentação do DGP nos Estados Unidos da América, em 

comparação com outras nações ocidentais. 

 

3.2.7 Declarações internacionais: conselho da Europa, União Européia e UNESCO 
 

O documento europeu mais relevante é sem dúvida o mencionado Convênio relativo 

aos Direitos Humanos e Biomedicina feito em Oviedo – Espanha, em 1997, que proíbe toda 

forma a discriminação de uma pessoa devido ao seu patrimônio genético e estabelece o contexto 

no qual deve-se realizar as provas genéticas83. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, promulgada em dezembro de 

2000 e revisada em 2016, é parte integrante do Tratado que estabeleceu a Constituição Européia 

                                                 
82 BAYEFSKY, Michelle J. Comparative preimplantation genetic diagnosis policy in Europe and the USA and its 
implications for reproductive tourism. Reproductive BioMedicina and Society Online (3): 41, 2016. 
83 ESPANHA. Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
Application of Biology and Medicine: convention on human rights and biomedicine. Disponível em: 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/164>. Acesso em: 02. Jan. 
2019. 
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proibindo as práticas eugênicas, em particular as que têm a finalidade a seleção de pessoas84.  

Transportada ao campo da medicina embrionária e o DGP, esta previsão é em relação 

às práticas eugênicas que não tenham um caráter terapêutico e que, por isso se encontram fora 

dos supostos normalmente admitidos sobre a matéria dos Estados membros, que se analisou 

anteriormente. 

O documento elaborado pela Comissão Temporal sobre Genética Humana e Outras 

Novas Tecnologias da Medicina Moderna, proposto por Francesco Fiori em 08 de Novembro 

de 2001 é outro documento que em seu artigo 19 restringe o campo do DGP, excluindo-se o 

uso para predizer a cor dos olhos, a cor do cabelo, a estatura e a inteligência (também com um 

certo grau de probabilidade) e a determinação do sexo, exceto quando se tratar de doenças 

graves vinculadas ao sexo do feto85.  

Reconhece que os testes genéticos constituem um avanço para a assistência sanitária e 

a oportunidade para desenvolver a medicina preventiva, concluindo que a sociedade deve 

garantir que o recurso dos testes genéticos seja sempre livre e nunca imposto. 

De outro modo, no contexto mundial se destaca três declarações promovidas pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), relativas 

ao genoma, a dados genéticos e a bioética, respectivamente: 

A primeira delas é a Declaração Universal sobre o Genoma e Direitos Humanos, de 21 

de Outubro de 1997, cujo escopo foi frisar a igualdade e, consequentemente, a universalidade 

da proteção genética da pessoa humana nos termos do artigo 2º, no qual diz que todos têm o 

direito por sua dignidade e seus direitos humanos, independentemente de suas características 

genéticas e essa dignidade faz com que seja imperativo não reduzir os indivíduos a suas 

características genéticas e respeitar sua singularidade e diversidade86. 

Nesta Declaração também se determina que uma investigação, um tratamento ou um 

diagnóstico em relação ao genoma de um indivíduo só poderá ocorrer com uma rigorosa 

avaliação prévia dos riscos e das vantagens de acordo com a legislação do país. Também deve-

se contar com o consentimento prévio, livre e informado da pessoa interessada, com respeito 

ao direito de toda pessoa a decidir que lhe informe ou não os resultados do exame genético e 

                                                 
84 JORNAL DA UNIÃO EUROPÉIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia: art. 3º, 2b (direito à 
integridade do ser humano e proibição das práticas eugênicas). Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
85 FIORI, Francesco. Sobre as Repercussões Éticas, Jurídicas, Econômicas e Sociais da Genética Humana. 
Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0391+0+DOC+XML+V0//ES>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
86  UNESCO. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos: da teoria à prática. 
Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122990_por>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
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suas consequências, com respeito também a confidencialidade dos dados genéticos associados 

a uma pessoa identificável. 

Em segundo lugar, deve-se ressaltar a Declaração Internacional sobre os Dados 

Genéticos Humanos, de 200387, cuja motivação foi a de conciliar o interesse médico e o 

científico em geral pela obtenção dos dados genéticos humanos, com relação a dignidade 

humana e a proteção dos direitos e liberdades fundamentais, com a finalidade de se evitar a 

discriminação ou estigmatização de uma pessoa, família, grupos ou comunidades. 

A Declaração fixa o princípio do consentimento informado do interessado na obtenção 

de seus dados genéticos, estabelece que os dados genéticos humanos possam ser tratados, 

utilizados e conservados para os fins de diagnóstico e assistência sanitária, que incluem as 

provas preditivas; investigação médica epidemiológica e forense, bem como procedimentos 

civis ou penais ou outras atuações legais88. 

Por fim, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 200589, que tem 

como objetivo o de proporcionar um marco universal de princípios e procedimentos que sirvam 

de guia aos Estados na formulação de legislações, políticas no âmbito da bioética.  

Esta Declaração afeta indiretamente o DGP, e é aquele que se firma que se deve sopesar 

as repercussões das ciências da vida sobre as gerações futuras, em particular em sua constituição 

genética (artigo 16 desta Declaração). Trata-se, portanto, do estabelecimento de normas de 

delimitação da liberdade reprodutiva dos progenitores para condicionar a herança genética de 

seus descendentes pelas técnicas de reprodução artificial e através destas, mediante mecanismos 

como a seleção de embriões ou terapia gênica. Martin H. Johnson e Kay Elder dizem que os 

pioneiros da reprodução assistida, estavam sempre motivados e entusiasmados em ajudar as 

pessoas que não conseguiam engravidar. Este fato o levado muito além do esperado; contudo, 

sempre agiram com muita ética.90 

 

                                                 
87 UNESCO. Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos: recolha, tratamento, utilização e 
conservação Disponível 
em:<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136112_por?posInSet=1&queryId=953a2071-ac8a-478a-
b933-3d571f588b7e>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
88 UNESCO. Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos: recolha, tratamento, utilização e 
conservação (artigo 5º). Disponível em: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136112_por?posInSet=1&queryId=953a2071-ac8a-478a-b933-
3d571f588b7e>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
89  UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.Disponível em: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=43ad6377-456f-4190-9c72-
be2876f222e5>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
90 JOHNSON, Martin H. & ELDER, Kay. The Oldham Notebooks: an analysis of the development of IVF 1969-
1978. Ethical aspects. Reproductive BioMedicine and Society Online. 1, 34-45, 2015. 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=43ad6377-456f-4190-9c72-be2876f222e5


58 
 

 

3.3 Responsabilidade civil pela seleção de embriões 

 
É possível distinguir diversas situações nas quais pode surgir fenômenos de 

responsabilidade civil atribuíveis aos profissionais médicos e às clínicas de reprodução, como 

consequência da realização das técnicas de reprodução assistida; e, mais concretamente, o da 

seleção de embriões mediante o Diagnóstico Genético Pré-implantacional (DGP).  

 

3.3.1 Parte histórica da responsabilidade civil 
 

Desde a antiguidade já existia um sentimento de vingança que seguia a humanidade, o 

ser humano em face das práticas hostis e das várias agressões sofridas, acabava por revidar de 

forma imediata e brutal. Não havia naquela época uma estrutura organizada como se vê nos 

tempos modernos, de tal maneira que a justiça era feita com as próprias mãos, daí se extrai a 

pena de talião “olho por olho, dente por dente” 91. Após, surgiram as primeiras formas de 

reparação do dano, o Estado passou a ser o responsável pelas formas de punir. 

 Diante deste quadro, o Estado julgou necessário uma intervenção para impedir os abusos 

cometidos à época, fazendo com que o ofensor pagasse na mesma moeda. Com o passar do 

tempo, a pena foi perdendo espaço de caráter punitivo, formando a ideia de compor uma 

reparação. Na medida em que os abusos foram evoluindo, notou-se a insuficiência de recursos 

que contivessem todas as espécies de reparações. Frente a isso, surgiu a compensação 

econômica, pois notou-se que a vingança privada não tinha qualquer benefício para a sociedade, 

desta forma, o dano foi compensado pelo pagamento em pecúnia, dando-se por resolvida a 

situação. 

 No campo médico, o código de Hamurabi especificou uma norma geral nesta seara, 

onde havia previsão expressa, seguindo o mesmo curso que as demais pessoas, assim se agissem 

com imperícia, a ele seria atribuída a pena de tal equivalência que poderia perder sua mão como 

forma de punição.92 Aqui a ideia presente pelo Código de Hamurabi, ainda era de punição. 

                                                 
91 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.49 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
92 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.49 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
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 Pois bem, até este momento da história ainda não se falava no elemento culpa como 

fundamento da reparação, ainda não se considerava determinante a falta de inocência ou 

ausência de intenção do referido autor. 93 

 Com o direito romano houve uma evolução onde a responsabilidade civil foi 

caracterizada de forma mais ampla. A partir desta evolução o estado declara que também se 

constituía um ilícito civil as práticas resultantes de condutas voluntárias ou decorrentes de 

negligência ou até mesmo de imprudência. 94 

 A maior revolução ocorreu com a Lex Aquilia, inovando ao indicar a responsabilidade 

extracontratual em oposição a contratual, de tal importância que a ela é atribuída o elemento 

culpa, como fato caracterizador da reparação do dano. A Lex Aquilia trouxe em seu bojo a 

responsabilidade de indenizar, com ela também se estabeleceu as primeiras responsabilidades 

dos médicos, ao atribuir-lhes e obrigá-los a assumir a indenização nos casos em que escravos 

morriam aos seus cuidados, de tal forma que o causador da ofensa responderia pecuniariamente.  

Contudo, somente em 1836 que a responsabilidade civil por erro médico foi firmada, 

através do julgamento do médico Dr. Helie de Domfront, ao ser condenado a efetuar o 

pagamento de uma pensão mensal ao praticar um erro grave. Também nessa época, o 

doutrinador Jousserand (após um ocorrido infeliz, onde a paciente já tinha sido dispensada por 

outro médico, pelo procedimento não ser indicado a esta) elaborou uma tese em que os médicos 

responderiam por danos causados, decorrentes de tratamentos contraindicados ou resultantes 

de uma intervenção desnecessária. Isso nos remonta a ideia de que o erro médico sempre existiu 

na história. 95 

Os franceses aderiram à percepção dos romanos, aos poucos adotaram a ideia de 

responsabilidade civil e as transformaram, com o viés de abandonar a composição obrigatória. 

Logo, foram estabelecidos princípios basilares que influenciariam a população, existindo uma 

separação entre responsabilidade civil e responsabilidade penal, a partir de então instaurou a 

generalização do princípio aquiliano, onde a culpa ainda que leve, daria o direito obrigacional 

                                                 
93 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.p.52 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
94 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.p.52 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018 
 
95 MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade Civil por erro médico: Doutrina e jurisprudência. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p.5-6 Disponível em:<https://integrada.minhabibliote 
ca.com.br/#/books/9788522493340/cfi/3!/4/4@0.00:53.1>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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de indenizar. Foi também no direito francês que surgiram os fundamentos da responsabilidade 

civil médica.  

Na França também ocorrem os primeiro julgados aplicando-se a teoria da perda de uma 

chance, fato ocorrido em 1957, que se pretendia estabelecer a ligação entre o nexo causal 

conduta médica e a invalidez de um menor. Devido a estes relatos, podemos concluir que é na 

França que se iniciam as primeiras codificações de que se tem notícia na seara da 

responsabilidade civil médica e também que servirá de parâmetros para outras nações, inclusive 

o Brasil. 96 

Seguindo os passos da evolução da responsabilidade civil, Carlos Roberto Gonçalves 

em sua obra, trás o então código português vigente há época no que dispõe:  

Art. 483- Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de 
outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 
fica obrigado a indenizar o lesado pelos danos resultantes da violação. Só 
existe obrigação de indenizar independentemente de culpa nos casos 
especificados na lei 97 

Em consequência disto, vimos que à época não havia diferenciação entre a 

responsabilidade civil e a criminal, onde reparação, pena e multa confundiam-se. Já em 1830, 

em determinação a Constituição do Império, o código Criminal se transforma em código Civil 

e Criminal, embasado pela justiça e equidade, com previsão de reparação do dano; previsão de 

juros reparatórios; transmissão do dever de reparar o dano e no caso de indenizações, 

transmissão aos herdeiros dessas obrigações. 98 

De primeiro momento, esta reparação estava subordinada a condenação criminal, 

porém, em outro momento, adotou-se o princípio da independência da jurisdição civil e da 

criminal. Como vimos, ainda não existia uma autonomia no ordenamento jurídico tanto penal, 

quanto civil, o dano seria o elo numa sentença que condenava na esfera criminal.  

O código de 1916 fixou a teoria subjetiva, a qual exigia para que fosse reparado o dano, 

a existência do dano causador, que seria a prova de que tenha havido culpa ou dolo, porém em 

casos próprios específicos, presumia a culpa do lesante. 99 

Com o progresso adquirido pela revolução industrial, os vários casos de dano acabaram 

por dar origem ao surgimento de novas teorias, visando maior garantia de proteção às vítimas. 

                                                 
96 MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade Civil por erro médico: Doutrina e jurisprudência. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p.7. Disponível em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493340 
/cfi/3!/4/4@0.00:53.1>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
97 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva,2012, p. 28. 
98 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7, cit. p. 28. 
99 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7, cit. p. 28. 
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É sabido que por esta época e desregulamentação das jornadas e ambientes de trabalho, 

ocasionavam muitos incidentes e diversos danos aos trabalhadores.  

Do surgimento dessas teorias ganhou destaque, a teoria do risco, que segue a ótica da 

responsabilidade civil partindo do ponto do aspecto objetivo, onde o operário que sofresse um 

acidente de trabalho, mesmo que não houvesse culpa de seu chefe, este teria sempre direito a 

uma indenização, neste caso o patrão indenizaria, não porque agiu com culpa, mas porque é 

responsável pelo ambiente de trabalho, bem como maquinários. 100 

Esta teoria diz respeito aos riscos de uma atividade perigosa, que acarreta algum tipo de 

risco para o operário, mas neste caso se o empregador ou agente provar que tomou todos os 

cuidados necessários se desonera da responsabilidade de indenizar. Portanto, esta teoria 

fundamenta-se na ideia de equidade, aquele que aufere vantagem econômica que responde pelos 

riscos ou desvantagens auferidas. 

Aqui no Brasil, mantivemos a teoria subjetiva, a mesma situação ocorrida nos outros 

países, a reparação do dano tornou-se também pecuniária, deixando na história a ideia de 

vingança privada. 

Entretanto, em alguns casos adotou-se a teoria subjetiva, como podemos ver nos arts. 

936 e 937 “caput”, ao tratarem da responsabilidade dos donos de animais ou de edifício, 

responsabilizando-os por objetos lançados ou que por ventura venham a cair do edifício em 

ruína.101 

 

3.3.2 Conceito de responsabilidade civil 
 

No intuito de abordarmos o conceito de responsabilidade civil, cumpre diferenciar 

obrigação com responsabilidade, à primeira é o vínculo sobre qual o credor pode requisitar do 

devedor que seja cumprida a obrigação. Já esta advém do não cumprimento da obrigação.  

Conforme Maria Helena Diniz, Responsabilidade Civil é: 

A Responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa 
a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato 
praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 
pertencente ou de simples imposição legal. 102 

                                                 
100 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7, cit. p. 28. 
101 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7, cit. p. 28. 
102 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 40. 
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Responsabilidade civil é, portanto, a consequência patrimonial ao devedor pelo 

inadimplemento da obrigação. Neste caso, responsabilidade civil é o dever seguido em 

decorrência da obrigação. Exemplo disso ocorre quando um profissional se compromete em 

cumprir determinada atividade, esta seria uma obrigação originária, ao não cumprir, viola este 

dever originário, surgindo assim o dever de compensar tal prejuízo.  

A responsabilidade civil é sem dúvida um dos temas mais abrangentes nos tempos 

atuais, ante sua representatividade no direito contemporâneo e perante a qual refletem na vida 

humana em decorrência do progresso tecnológico. A qualquer momento pode surgir uma 

problemática envolvendo o referido tema, pois qualquer tipo de violação sofrida pelo ser 

humano, ou que diga respeito ao seu patrimônio, representa uma desarmonia quer seja moral 

ou patrimonial. Portanto, torna-se necessária resposta a estas problemáticas. 

A palavra “responsabilidade” originária do verbo latino respondere, significa que 

determinado indivíduo é garantidor de alguma coisa. 103 Sendo assim, se este garantidor é 

responsável por essa obrigação, se agir em consonância com o seu dever, não há motivos para 

indagar qualquer responsabilidade. Muito embora continue responsável por esta obrigação, não 

há o que se falar em responsabilidade se esta não foi violada, ou seja, continuar a executar o 

seu dever. 

É importante destacar, que parte dos doutrinadores encontra grande dificuldade em 

conceituar responsabilidade. Para alguns é unânime o entendimento de que é fundada na culpa, 

ou seja, o ônus que se impõem as pessoas com a finalidade de prejudicar suas ações. Dessa 

maneira, a responsabilidade civil tem a finalidade de recompor o dano do fato consequente das 

ações humanas no qual há quebra do dever obrigacional.  

No entanto, para o doutrinador Josserand, existe uma expressão mais vasta, não seria 

apenas uma questão de culpabilidade, mas sim de dividir os prejuízos, é uma questão de 

equiparação da relação, dividir os interesses. 104 

A responsabilidade se apresenta sobre diversas naturezas, ainda que signifique o 

mesmo. Inicialmente se divide em civil e penal. Vale destacar que nem sempre um ilícito civil 

será de alguma forma punível, cabendo esta decisão ao legislador, quando disser respeito a 

ilícitos de maior gravidade, estes interessarão ao direito penal e os de menor gravidade há o 

interesse no campo privado de restaurar o dano.  

A definição de ato ilícito é um campo bem aberto, que dependerá do caso em si além de 

outros fatores como a extensão do dano, imputabilidade, culpabilidade e o nexo causal. 

                                                 
103 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil, cit. p. 38. 
104 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil, cit. p. 38. 
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3.3.3 Fundamentos da responsabilidade civil 
 

Importante questionamento se faz quanto à sanção prevista em nosso ordenamento 

jurídico, seria uma forma de punir o autor da conduta antijurídica ou de ressarcir aquele que 

fora prejudicado por tal conduta danosa. 

Na antiguidade buscava-se o fundamento da responsabilidade no próprio causador do 

dano. Com o advento dos novos tempos, este pensamento acabou sendo ultrapassado em razão 

das necessidades atuais, podendo ser encontrada não só pelo fator culpa, mas também no 

próprio fato da coisa; nas atividades perigosas, as quais se multiplicam os riscos. Surgindo 

assim as modalidades de risco: risco – proveito, risco criado, profissional, risco da empresa e 

etc. Assim, aquele que cria o risco é responsável por indenizar os danos que eventualmente 

venham a causar a terceiros. 

Sob essa ótica nota-se, a mudança em julgar o dano ao invés da conduta do agente. A 

reparação indenizatória cumpre promover o reequilíbrio do lesado em face da situação na qual 

antes gozava em sua plenitude. O direito moderno seguiu rumo ao avanço no sentido de 

pluralizar as hipóteses da responsabilidade objetiva e subjetiva. 

 

3.3.4 Pressupostos da responsabilidade civil 
 

Conforme estabelecido na doutrina, a responsabilidade civil é fundada na culpa, no 

entanto são necessários alguns elementos para que se caracterize o ato ilícito, sem eles não há 

o que se falar em responsabilidade, são eles: a ação ou omissão do agente, a conduta, o nexo 

causal e o dano. 105 

É possível estabelecer o conceito de ato ilícito através do enunciado do art. 186 do 

Código civil que diz: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito. 106 

                                                 
105 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502141490/cfi/4!/4/4@0.00:12 .2>. Acesso em: 10 jun. 
2018. 
106  BRASIL. Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
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Considera-se, portanto o ato ilícito como sendo aquele contrário ao que diz o 

ordenamento jurídico, é uma violação ao dever que o agente devia observar, mas não o fez e 

que acarreta o vínculo obrigacional. 

3.3.4.1 Conduta Humana 
 

Ao tratar do direito de reparação a lei refere-se a qualquer pessoa que, por ação ou 

omissão, venha a causar dano a outrem. 107 

A norma jurídica pode sofrer violação por parte de ato próprio, de uma terceira pessoa 

cuja guarda estava sob sua responsabilidade ou por danos causados por coisas e animais. 

Para que se configure o ato ilícito é necessário que ocorra o elemento conduta do agente 

que se configura através de uma ação ou omissão, que pode ser tanto voluntária quanto por 

negligencia, imprudência ou imperícia, estes fatores serão responsáveis por caracterizar o dolo 

e a culpa. 

Desta forma, percebe-se que a responsabilidade se faz presente quando há ação ou 

conduta positiva, uma vez que para que se configure os fatores voluntários citados acima é 

necessário que haja um dever jurídico e a prova em sentido contrário de que não foi realizada. 

De modo simplificado, o ato ilícito nasce em contrário ao que está estabelecido na 

norma, onde o agente pratica a ofensa na esfera jurídica; tem portanto, a conduta como elemento 

necessário. No entanto, para que se obtenha a reparação do dano, existe a necessidade que a 

vítima prove se houve dolo ou culpa, onde na primeira ocorre a violação intencional e nesta 

existe a inobservância ao dever de cuidado. 

A doutrina ainda estabelece a responsabilidade quanto a conduta de terceiros que não as 

do próprio agente, diferenciando-se através da responsabilidade civil subjetiva e objetiva.108 

Com relação à conduta exercida por terceiros, podemos citar como exemplo, os pais, 

responsáveis pelo dever de cuidado dos filhos, quando não o fazem, podem responder civil e 

penalmente. Há ainda o caso dos médicos que respondem pela falta de assistência, pois este 

assumiu a garantia de cumprir um dever. 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos 
filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 109 

                                                 
107 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 51. 
108 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 51. 
109  BRASIL. Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/2002/l10406.htm >. Acesso em: 10 jun. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
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Além dos exemplos citados acima, existe ainda a possibilidade de responsabilização de 

alguém, pelo dano causado por animais que estejam sob sua guarda ou até mesmo coisas. 

3.3.4.2 O dolo e a culpa 
 

Conforme visto, um dos pressupostos da responsabilidade civil é a conduta humana. 

Dentro desse contexto está a culpa sentido stricto sensu que compreende a negligência, 

imperícia e imprudência.110 Do ponto de vista estrutural, não há nada em comum entre o dolo 

e a culpa, mas quando se fala em indenização, as consequências são as mesmas para o agente, 

que responde tanto quanto a conduta for danosa quanto culposa. 

Para o direito civil o que se pretende é a reparação do dano causado à vítima, não 

importando neste aspecto o tratamento dado pelo direito penal. Contudo, é necessário uma 

diferenciação sobre o dolo e a culpa, pois nos casos de responsabilidade objetiva não se faz 

diferença no montante indenizatório. 

Culpa lato sensu indica o elemento subjetivo da conduta humana, o aspecto 
intrínseco do comportamento, a questão mais relevante da responsabilidade 
subjetiva. E assim é porque a realização externa de um fato contrário ao dever 
jurídico deve corresponder a um ato interno de vontade que faça do agente a 
causa moral do resultado. 111 

A culpa é um dos fatores essenciais do ato ilícito, porém não é imprescindível, uma vez 

que a legislação civil também aceita a responsabilidade objetiva, onde se substitui a culpa pelo 

risco.  

A culpa pode ser exposta através da negligência, imprudência ou imperícia. Por 

negligência, entende-se que deixou de exercer o dever de cuidado necessário, assim se deste 

dependia que uma máquina funcionasse e o mesmo não colocou o óleo que era necessário para 

que funcionasse, violou este dever. Já, a imprudência, não obteve cautela ao exercer 

determinada função ou ato, assim é o caso daquele que em uma via onde é permitido andar a 

60 km/h está muito acima do limite, podendo causar um acidente e vitimar alguém que em nada 

tem a ver com a situação. E por último a imperícia quando não se observa as normas técnicas 

exigidas para que se cumpra determinada tarefa. 112 

                                                 
110  TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017.p.358. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974091 
/cfi/6/10!/4/26/2/2/2@0:0>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
111 CAVALIERI: Filho, Cavalieri Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
p.44. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000 764/cfi/3!/4/4@0 .00:56.3> 
Acesso em : 10 jun 2018 
112 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.p. 92 Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980320/cfi/6/10!/4/12/2 @0:0>. Acesso em: 10 
jun. 2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
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Em se tratando de responsabilidade, dolo diz respeito a fato intencional, onde o causador 

da ação agiu de forma consciente para obter o resultado alcançado, estando sujeita a reparar o 

dano quer tenha agido de forma dolosa ou culposa. O dolo é o propósito de prejudicar o outro. 

Ainda no que diz respeito à culpa, podemos caracterizá-la como grave leve e levíssima. 

A primeira se manifesta quando o autor comete o fato de percepção notória da população, sendo 

esta de grande censura ao se desferir dos cuidados necessários, ao não observar as regras 

prudentes de determinada profissão. Na leve e levíssima não há uma maior interação ética ao 

se realizar atividades rotineiras ou até mesmo de lazer. É notório que a culpa leve não tem a 

mesma profundidade que a culpa gravíssima. 113 

3.3.4.3 Nexo de causalidade 
 

O nexo de causalidade configura mais um dos pressupostos da responsabilidade civil, 

faltando qualquer um desses elementos já falados anteriormente não existe a possibilidade de 

imputação de responsabilidade ao sujeito transgressor da norma, visto que o ofendido sofre o 

dano devido à lesão por parte do ofensor. É também através do nexo causal que se estabelece 

quem foi que deu causa ao dano, por isso trata-se de um elemento indispensável.  

Quando o dano se der em decorrência de culpa exclusiva da vítima, em caso fortuito ou 

de força maior não há como relacionar a causa e o efeito, tratando-se, pois, de excludentes de 

nexo causal.  Se o evento danoso ocorrer por caso fortuito ou de força maior, torna-se 

inexistente a relação de causa e efeito. Da mesma forma, se o fato se der por culpa exclusiva da 

vítima não gera o dever de indenizar uma vez que não houve o rompimento do nexo causal. 114 

Portanto, para que se caracterize o ato ilícito, também se faz necessária a relação de 

causa e efeito, entre a conduta praticada e o ato danoso sofrido. Assim sendo, se houve a conduta 

por parte do ofensor, causou um prejuízo ao ofendido. 

Por vezes fica difícil estabelecer se a conduta humana foi o agente causador do dano, 

ou seja, se houve o nexo de causalidade, para tanto existem algumas teorias que buscam explicar 

como se constitui essa verificação.  

A teoria do Risco integral segundo a qual há a dispensa da relação causal em algumas 

circunstâncias, como por exemplo, em casos que houver danos nucleares, cabendo à vítima  

                                                 
113 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.p. 93 Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980320/cfi/6/10!/4/12/2 @0:0>. Acesso em: 10 
jun. 2018. 
114 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.133 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/10!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
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provar o dano sofrido. 115 

Noutro giro, a teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, adaptada 

por Von Buri, diferentemente do que foi falado na anterior, considera todos os fatos relevantes, 

sem uma dessas condições não teria como chegar ao resultado danoso. No entanto, seguindo 

esta linha o resultado, seria atingido em decorrência de qualquer uma das condutas. 116 

Críticas a essa teoria foram intensas, pois ao aceitá-la em sentido amplo, constituía 

verdadeiras conclusões absurdas, como em se tratando de desastre aéreo, seriam conferidos a 

Santos Dumont em razão do mesmo ter inventado um instrumento mais pesado que o ar, uma 

parcela de responsabilidade, assim se perpetuando no tempo os danos ocasionados por 

aeronaves.117 

A teoria da causalidade adequada, busca a identificação de quem efetivamente 

concorreu para que o evento danoso se concretize: 

Para esta concepção, exposta por Von Kriès, em fins do séc. XIX, a conduta 
originária do dano será considerada a sua causa desde que tal resultado seja a 
sua consequência natural e não decorrência de circunstâncias especiais. 118 

Por esta teoria sempre que a conduta for igual, independente de outros elementos, o 

dano estará presente, é importante também que o agente soubesse que estava cometendo o ato 

ilícito. É o caso daquele que ao incendiar um prédio, não tinha noção quanto a presença de 

pessoas dentro deste, vindo a óbito, o causador do fato não deve responder por este último ato. 

Aqui a principal característica determinante é a viabilidade de chegar ao resultado, isto foi 

motivo de críticas, ao considerar a probabilidade dos fatos e não a certeza absoluta. 

 Quanto a estas teorias diverge a doutrina acerca daquela que teria sido aceita pelo 

Código civil de 2002, a título de comparação para o jurista Paulo Nader, a teoria adotada foi a 

da causalidade adequada, já para Sergio Cavalieri Filho prevalece a teoria da equivalência das 

condições. E ainda há os defensores da teoria do dano direto presente no art. 403 do código 

civil: 

                                                 
115 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.122 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
116 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.122 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
117 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.125 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
118 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.126 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
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Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos 
só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e 
imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.119 

Assim, em que pese à doutrina divergir sobre o assunto, a teoria mais aceita foi a da 

causalidade adequada, como consequência a indenização em decorrência dos fatos que a 

cercam. Mesmo com a adoção de tal teoria não se pode afastar os elementos que excluem o 

nexo causal. 

3.3.4.4 Dano patrimonial ou material 
 

Como pode ser visto, para que haja direito a reparação é necessário provar que houve 

dano patrimonial ou material ocasionado a alguém. Alguns doutrinadores acreditam na 

chamada tese da responsabilidade civil sem dano. Pois bem, caracteriza-se o dano material ou 

patrimonial pelas perdas sofridas por determinada pessoa, seja natural, jurídica ou ente 

despersonalizado que atinge o seu patrimônio.  

Conforme ementa do STJ relacionado abaixo, não cabe reparação em dano hipotético 

ou de natureza eventual:  

EMENTA: apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por 
danos materiais, morais, emergentes e lucros cessantes. Contrato de 
empreitada. Descumprimento. Ausência de elaboração do projeto técnico. 
Fator preponderante que ocasionou o desmoronamento dos muros e edícula 
de vizinho. Responsabilidade exclusiva do engenheiro da obra e não do 
construtor. Apontamento da responsabilidade pelo laudo pericial. Condenação 
ao pagamento dos danos materiais. Valor comprovado pelo dono da obra e 
avaliado pelo perito judicial. Danos emergentes. Incidência de juros 
moratórios da data da citação. Cessantes. Ausência de prova de sua 
configuração. Impossibilidade de condenação em dano hipotético. Dano 
moral. Ausência de prova a demonstrar abalo psíquico ao dono da obra. 
Impossibilidade de condenação. Ônus probatório descumprido, artigo 373, 
inciso i do NCPC. Recursos conhecidos e desprovidos.120 

Dessa maneira podemos perceber que diz respeito a prejuízos que possam ser 

quantificados economicamente, podendo se dividir em danos: emergentes (ou positivos) e 

lucros cessantes (ou danos positivos). Diz-se que é emergente, quando importa prejuízo 

patrimonial, ou seja, houve efetiva diminuição no conjunto de bens da vítima ou faz com que 

haja a diminuição. Essa modalidade expressa a efetiva perda, desta forma, representa a 

                                                 
119  BRASIL. Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
120 TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1729859-0 - Curitiba -  Rel.: Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira - Unânime 
-  J. 07.02.2018. Acesso em : 10 jun 2018 
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diferença de fato entre o patrimônio que a vítima tinha antes de sofrer o ato ilícito e o que restou 

após. 

Já o lucro cessante delineia os valores que deixam de ser percebidos, ou seja, perde-se 

o ganho que normalmente teria, para esta modalidade, por precaução em alguns contratos, o 

quantum indenizatório já vem estimado, como forma de compensação. Como exemplo disso, 

podemos citar o caso do taxista, que ao sofrer um acidente de trânsito, deixou de receber 

vantagem em decorrência do dano sofrido. É importante que na verificação do valor 

indenizatório no caso dos lucros cessantes, deve estar atrelada a realidade para que não se tenha 

elasticidade no que pode ser recebido, devendo existir uma possibilidade objetiva resultante das 

circunstâncias ocorridas no caso concreto. 

3.3.4.5 Dano extrapatrimonial ou dano moral 
 

O Dano moral é uma lesão à personalidade do indivíduo, composta de bens materiais e 

imateriais. É uma forma de compensação em virtude da dor e do sofrimento vivido, tornando-

se um meio para amenizar as consequências em razão desse dano, sendo esta a principal 

finalidade, compensar os males suportados. No entanto, essa compensação não se refere apenas 

à dor e o sofrimento vivido, mas, também no que diz respeito a todos os bens personalíssimos, 

como a intimidade, privacidade, a honra e até mesmo a liberdade. 

Ainda nessa seara, o dano moral atinge uma gama de direitos, vemos na doutrina o 

assédio moral, geralmente imposto por pessoas com alguma espécie de ascendência sobre a 

vítima, ao impor constrangimentos indevidos, é bem comum nos locais de trabalho, geralmente 

por lideres hierárquicos, com as mais diversas formas de constrangimento. Esse tipo de assédio, 

além do dano moral, ocasiona em muitos casos, danos à saúde física e psíquica.  

Não há um entendimento pacífico na doutrina quanto ao conceito de dano moral, para o 

doutrinador Paulo Nader, dano moral é:  

O dano é moral quando alguém atenta contra a constituição física da pessoa 
natural ou a atinge em sua composição incorpórea, como o nome, a honra, a 
liberdade em diversas manifestações, a psique. O efeito que o dano moral 
provoca é a dor física ou a psíquica, ambas não mensuráveis por padrões 
matemáticos ou econômicos.121 

Antigamente a reparação do dano moral era tida como algo impossível, porém essa 

situação foi resolvida por advento da CF, que em seu art. 50, inciso X, prevê: 

                                                 
121 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.90 
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;122 

Ainda falando sobre resposta jurídica, nem sempre essa compensação pode ocorrer de 

forma exclusivamente pecuniária, por vezes, além disso, o magistrado determina que presente 

o dano moral, haja uma compensação in natura.  

Com relação ao quantum indenizatório, não há um entendimento pacífico, porém a 

doutrina estabelece alguns critérios para sua verificação, em contrariedade ao dano patrimonial, 

torna-se difícil sua apuração por meios de aspectos diretos. De toda sorte, o CPC trás a ideia 

que o ofendido ao entrar com a ação pode fixar o valor que pretende, como compensação 

imaterial.  

Pois bem, a doutrina e a jurisprudência se utilizam dos seguintes critérios na fixação da 

indenização por danos morais: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais 

dos envolvidos; as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro 

ou da vítima.123 

Frise-se, que essas verbas não podem ser consideradas enriquecimento sem causa. 

Acredita-se que os danos morais carreguem uma função de caráter punitivo, pois ao estabelecer 

a indenização, essa reparação traria ao ofensor uma espécie de sanção, contribuindo para 

desestimular a repetição das mesmas condutas. 

É importante que se observe os critérios estabelecidos pela doutrina, para que esse tipo 

de ação não se torne um ambiente propício a extorsões ou resultado de indenizações de fruto 

malicioso ou injustificável. Nesse sentido, o juiz irá analisar as condições sociais e econômicas, 

tanto da vítima quanto do ofensor, para que a condenação não seja o fracasso de uns em 

detrimento do de outros. 

 

3.3.5 Responsabilidade subjetiva e objetiva 
 

Para o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil constitui regra geral, 

uma vez que é baseada na teoria da culpa, assim, para que o agente responda civilmente, é 

necessário que se comprove sua culpa, incluído neste a vontade de prejudicar o outro e a culpa 

contida nas figuras da imprudência, negligência e imperícia, esse ônus geralmente fica a 

encargo da vítima provar.  

                                                 
122 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
123 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das obrigações e Responsabilidade Civil, 12 ed. Forense, 2017. p.429. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974091/cfi/ 6/10!/4/26/2/2/2@0:0>. 
Acesso em : 10 jun 2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974091/cfi/
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Logo, ao considerar a teoria da responsabilidade subjetiva como regra geral, fica 

evidente a figura do ato ilícito, com seus próprios efeitos, sobressaindo o dever de reparar o 

dano. Neste liame, considerar-se-á as condutas da ação ou omissão, a que o agente responde 

pelo seu comportamento, se resultar de um evento involuntário a responsabilidade é excluída.  

Por outro lado, a teoria da responsabilidade objetiva é admitida, como regra constante 

do art. 927, § único do CC: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem.124 

Desta forma, a teoria da responsabilidade objetiva está pautada no fator risco, de tal 

forma que há uma grande importância se o agente agiu na forma culposa ou dolosa, sendo a 

prova de culpa, elemento indispensável para que se cumpra o dever de indenizar. Por isso, diz-

se que para a teoria da responsabilidade objetiva o que terá maior relevância é o vinculo de 

causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato do agente. 125 

A teoria objetiva ou do risco tem como fundamento a noção de que todo dano 

indenizável, deve ser ressarcido por quem causou o nexo de causalidade, indiferente de culpa. 

Nesta teoria, o referido agente que exerce atividade, gera risco de dano em terceiros, ficando 

obrigado a indenizá-lo independentemente de culpa. De fato, no tempo antigo a 

responsabilidade era pautada na objetividade, mas sem que se fundasse no risco. Com o passar 

dos tempos, o progresso fez com que voltasse ao objetivismo, para que houvesse regulação 

sobre os casos de responsabilidade. 

Como regra, o Código Civil Brasileiro adotou como regra a teoria subjetiva, tornando 

como principal o dolo e a culpa, como elementos que configurem a obrigação de reparar o dano. 

No próximo capítulo, será abordada a questão da obrigação sobre o médico esterileuta 

(responsável pelo tratamento de casais inférteis e reprodução assistida). 

 

3.3.6 Dos elementos da culpa no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor 
 

                                                 
124  BRASIL. Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
125 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.31 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/1 0!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
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O código civil de 2002 trata da responsabilidade civil médica inserida em seu capítulo 

de atos ilícitos, como responsabilidade subjetiva, no entanto, para a doutrinadora Maria Helena 

Diniz, trata-se de relação contratual, em razão da natureza deste, que possui como finalidade o 

exercício da medicina. Neste caso, o médico ao empregar o método correto, ou seja, seguir o 

procedimento que sua profissão estabelece, não terá eventuais resultado negativo, uma vez que 

a profissão médica é em regra um serviço de meio e não de resultados. 

Desta forma, se não ficar demonstrada nenhum dos elementos da culpa, não haverá 

qualquer tipo de ameaça no plano profissional, por não fixar uma base da responsabilidade civil. 

Os médicos no desempenho de suas funções encontram dois posicionamentos na 

legislação a cerca da culpa subjetiva, a primeira disposição contida no Art.14, § 40 do Código 

de defesa do consumidor e a segunda no Art. 951, do Código civil. É notória a intenção do 

legislador em proteger o profissional liberal, que por vezes encontra em sua profissão situações 

com as quais tenha que tomar uma decisão imediata ou que não tenha tempo de consultar ao 

enfermo ou seus familiares. Assim sendo se não houvesse essa proteção, causaria um sério 

desconforto, a tal ponto de prejudicar algum tipo de procedimento.  

Dito isto, em que pese a ocorrência de erro médico ocasionada por profissional da área 

hospitalar pública, o estado será responsabilizado de forma objetiva, podendo posteriormente 

exercer o direito de regresso contra os profissionais responsáveis e estes por sua vez respondem 

de forma subjetiva. 

Quando o paciente procura o médico pra atender sua necessidade, estabelece-se uma 

relação contratual, sendo esta considerada uma obrigação de meio, pois, o profissional da saúde 

não pode prometer que o usuário seja curado, desta forma se não agir com os elementos da 

culpa: negligência, imperícia e imprudência, não haverá o descumprimento contratual, pois, 

cumpriu o seu dever com o empenho necessário. O objetivo deste contrato não é obter a cura,  

mas sim empregar todos os elementos necessários para a realização adequada do tratamento126. 

Acrescenta-se que com a evolução das relações sociais, a relação médica passou-se a se 

estabelecer conforme o CDC:  

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.  

                                                 
126 MATOS, Enéas de Oliveira. Erro médico e o judiciário: teoria e prática da responsabilidade civil médica e sua 
interpretação pelos Tribunais. São Paulo: Academia Olímpia, 2015, p. 73. 
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 Enquanto isso, o paciente fica caracterizado como consumidor na forma do art. 20 do 

CDC, ao utilizar-se de um serviço como consumidor final.127 

3.3.6.1 Imprudência 
 
 A imprudência fica caracterizada quando o agente ignora as noções básicas de cuidado. 

O médico no exercício de sua profissão deve manter a devida prudência, levando em 

consideração que trabalha com vidas humanas. 

Responsabilidade civil. Erro médico. Morte de paciente. O não atendimento 
e acompanhamento pós-cirúrgico adequado e eficiente, vindo a paciente de 
cirurgia cesárea a falecer em decorrência de hemorragia não estancada a 
tempo, por não utilizados os recursos médicos que se faziam exigir, 
provocando parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico (falta ou 
insuficiência de sangue nos vasos sanguíneos e cavidades cardíacas) e atonia 
uterina importante (dilatação e fraqueza do útero), impõe ao medico que 
realizou o ato cirúrgico e responsável pela paciente à obrigação de indenizar 
os familiares da vitima que veio a morrer. Hipótese em que bem 
caracterizada a intensa culpa, por imprudência - omissão das providencias 
pré-operatórias e não acompanhamento pós-operatório, negligencia - 
omissão em aplicar, de imediato, o tratamento que se fazia exigir, descoberto 
o estado de perigo que apresentava a paciente - e imperícia - não utilização 
dos meios medico-cirúrgicos adequados na tentativa de reverter o grave 
estado de saúde que apresentava a paciente em decorrência da perda do 
sangue, do médico responsável pela paciente e que realizou a cirurgia. 
Denunciação da lide. Só se ha de admitir quando o denunciado, frente ao 
denunciante, for obrigado a garantir o resultado da demanda. Defesa baseada 
em culpa de outrem não autoriza denunciação da lide. Ação de 
responsabilidade civil por erro médico julgada procedente em instancia 
inicial. Provimento, em parte, do apelo. Para considerá-lo denunciante como 
carecedor da denunciação a lide.  

Desta forma, médicos prudentes se abstêm em tomar decisões precipitadas, obedecendo 

às cautelas e regras necessárias, a fim de evitar que não haja insucesso em sua missão. 

No mesmo sentido, age como imprudente, o médico que realiza em metade do tempo, 

um procedimento que normalmente duraria duas horas ou que em contra partida libera um 

paciente que deveria ficar sob observação médica e que na falta deste cuidado vem a óbito. 

3.3.6.2 Negligência 
 

Segundo o dicionário a palavra negligência quer dizer: falta de cuidado, de aplicação, 

de exatidão, de interesse, de atenção. Em que há descuido, displicência, desatenção, desleixo, 

                                                 
127 BRASIL. Código de Direito do Consumidor. Art. 2º. Consumidor. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/l8078.htm >. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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desmazelo ou preguiça. 128 

Dano por negligência se verifica quando o médico se omite no tratamento, 
revelando-se desidioso e comprometendo, com sua conduta, a saúde ou a vida 
do paciente.129 

Por negligência, entende-se a inobservância ao dever de cuidado, o desprezo, a omissão, 

resultando em erros no diagnóstico, consequentemente resultando no tratamento de forma 

inapropriada. Ainda, sobre este enfoque estará comprovada a negligência, quando puder se 

provar que o médico não seguiu os cuidados e normas que lhe é pretendida por ocasião da 

profissão. 

Assim, fica caracterizado este elemento, se puder ser provado que o médico não seguiu 

as orientações técnicas aplicadas a este tipo de serviço, podendo ser considerado a falta de 

destreza entre a conduta e o resultado que a mesma pode provocar. 

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, estabelece em sua obra: 

A negligência consiste em uma conduta omissiva: não tomar as precauções 
necessárias, exigidas pela natureza da obrigação e pelas circunstâncias, ao 
praticar uma ação. Por exemplo, a pessoa que faz uma queimada e se afasta 
do campo sem verificar se o fogo está completamente apagado.130 

Pode-se verificar a ocorrência da negligência também nos casos em que o médico é 

omisso ou não dê o tratamento na intensidade em que deveria em virtude das circunstâncias 

serem graves. 

Em contrapartida da negligência, há a diligência a qual o convívio social é destinado, o 

profissional é diligente e prevenido adquire este tipo de estágio através das práticas médicas já 

consagradas, cuja falta fará com que o médico responda por eventuais erros no procedimento 

ou até mesmo na administração e aplicação de determinados medicamentos. 

3.3.6.3 Imperícia  
 

Por fim, a imperícia exterioriza-se com a ausência de capacidade técnica para a 

realização de uma atividade ou profissão. É o que ocorre quando durante uma cirurgia, há a 

incidência de erro médico por não ter sido empregado de forma correta a técnica. Revela-se, 

                                                 
128 Dicionário Online do Dicio, Negligência.  05 de nov. 2018. Disponível em: https://www.dicio.com.br/negli 
gencia/>. Acesso em: 02 jan. 2019. 
129 NADER, Paulo. Curso de direito Civil: responsabilidade civil. 6. Ed. Rio de Janeiro: Revista Atua lizada e 
Ampliada, 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6 
/10!/4/4@0:4.87>. Acesso em: 30 out. 2018. 
130 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva,2012, p. 299. 

https://www.dicio.com.br/negli%20gencia/
https://www.dicio.com.br/negli%20gencia/
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portanto, a imperícia como um encargo, que na falta de competência, experiência ou habilidade 

possa causar a outrem. 

Já no que diz respeito ao médico não poder ser considerado imperito, por ser habilitado 

em curso superior, Nehemias Domingos de Melo esclarece: 

[...] não devemos esquecer que existem médicos sem conhecimentos 
específicos, que se aventuram em área que fogem à sua especialidade e, com 
isso, provocam danos ao paciente [...]131 

Dito isto, o CFM (Código de Ética Médica) ainda prevê tal possibilidade, em seu art. 10, 

ao falar das vedações aos médicos: 

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como 
imperícia, imprudência ou negligência.132 

Desta forma, a imperícia rege-se pela inobservância as regras que cerceiam algum 

procedimento ligado ao exercício profissional, isso pode ocorrer no caso do médico que 

prescreve medicação diversa daquela em que todos os sintomas apontam pra outra doença. 

Nesta premissa, o Código de ética médica determina que se deva manter um constante 

aprimoramento benéfico ao paciente.133 

3.3.7 Responsabilidade civil contratual e extracontratual do médico 
 

A responsabilidade dos médicos tem seus primeiros registros desde o período Romano, 

onde a vingança privada prevalecia em face do mal causado, passando pela lei Aquiliana, cujos 

moldes se refletem na atualidade, conforme composição doutrinária da responsabilidade civil 

fundada na culpa. 

Conforme Maria Helena Diniz: 

O médico que atende um chamado determina, desde logo, o nascimento de um 
contrato com o doente ou com a pessoa que o chamou em benefício do 
enfermo.134 

                                                 
131 MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade Civil por Erro médico: doutrina e jurisprudência. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p.116 Disponível em:<https://integrada.minhabibliote 
ca.com.br/#/books/9788522493340/cfi/3!/4/4@0.00:53.1>. Acesso em: 31 out. 2018. 
132 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Resolução CFM n0 1931, de 17 set. 2009 
– Brasília Conselho Federal de Medicina, 2010. p. 34 Disponível em: <https://portal. 
cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
133 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Resolução CFM n0 1931, de 17 set. 2009 
– Brasília Conselho Federal de Medicina, 2010. p. 30 Disponível em: <https://portal. 
cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em 06 jan. 2019. 
134 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Saraiva,2015, p. 342. 
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 A regra geral é que normalmente a responsabilidade contratual deriva de um contrato 

entre o médico e o paciente, relativo ao fornecimento de um serviço. No entanto, por tratar-se 

de uma obrigação de meio, o médico desempenhará todos os esforços necessários pra chegar 

ao resultado esperado. Logo, se desta relação não obtiver resultado positivo, não há o que se 

falar em inadimplemento contratual. 

 Vale lembrar que ao assumir uma relação contratual desta natureza, o profissional se 

compromete em zelar e tratar com diligência através dos recursos que lhe são previstos, sem 

contudo, prometer a cura ou chances de que o tratamento seja favorável. 

 Entretanto, para que o médico possa ser responsabilizado é necessário que se exteriorize 

o resultado infortúnio e que o mesmo seja derivado da negligência, imperícia ou imprudência.  

Neste sentido, tem-se que os tribunais têm cobrado com mais rigor a prova de que houve 

um dos elementos da culpa. A seguir veremos um julgado no qual o paciente alega a realização 

de procedimento de tricotomia, com justificativa que fora realizado de modo impróprio e que 

por esta razão sofreu infecção hospitalar. A decisão exonera a responsabilidade do réu, por 

ausência de provas. 

Ação de indenização por dano material e moral. Erro médico. Pedido 
improcedente. Insurgência do autor. Autor que sofreu (a) lesão do ligamento 
cruzado anterior do joelho direito. Cirurgia realizada no hospital réu pelo 
médico litisdenunciado. Alegação de realização de tricotomia por meio 
impróprio. Causa da infecção hospitalar. Não comprovação. Procedimentos 
de assepsia e antissepsia realizados adequada mentem.  Ausência de nexo de 
causalidade entre a infecção e a prestação de serviço do hospital.  Ato ilícito 
do médico(b) não caracterizado. Prova pericial que constatou a adoção de 
tratamento adequado ao quadro infeccioso. Autor que foi atendido diversas 
vezes pelo médico e submetido a vários procedimentos de limpeza na área 
afetada. Prescrição correta de antibióticos.  Não comprovada negligência, 
imprudência ou imperícia do médico, cuja obrigação é de meio, inexiste 
fundamento fático-jurídico para impor condenação. Prova pericial que não 
identificou falha na prestação do serviço hospitalar pelo hospital réu. Ausência 
de Responsabilidade Civil por ato próprio do nosocômio ( Art. 14, § 3º, I, 
CDC) ou indireta, por ato de médico preposto ( Art. 932, III, CC). Orientação 
do Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios da lide secundária. 
Majoração necessária. Recurso do autor não provido. Recurso do 
litisdenunciado parcialmente provido.135 

Com efeito, a responsabilidade extracontratual irá depender das circunstâncias que as 

caracterizam no caso concreto. Desta maneira, a responsabilidade também conhecida como 

aquiliana não se afasta nos casos em que há omissão de socorro, na emissão de atestados falsos, 

entre outras.  

                                                 
135 TJPR - 8ª C.Cível - 0007988-10.2013.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Luiz Cezar Nicolau -  J. 18.10.2018 
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A responsabilidade extracontratual não se refere exatamente a um contrato pré-

existente, não existindo propriamente uma ligação relativa ao direito entre as partes, a não ser 

que a conduta do agente coloque em risco os preceitos norteadores de sua obrigação 

indenizável. 

Os médicos desta forma, ainda que não tenham um vínculo contratual, diante de uma 

pessoa gravemente ferida na rodovia, não poderá se abster de prestar assistência médica e neste 

caso fica responsável por quaisquer danos causados provenientes de imprudência, imperícia e 

negligência. 

 

3.3.8 Funções da responsabilidade civil 
 

É de grande importância o estudo da responsabilidade civil nos dias atuais, por 

restabelecer uma equiparação entre o equilíbrio moral e no conjunto de bens, com a premissa 

de redistribuir riqueza conforme as normas da Justiça. Além disso, o que norteia a 

responsabilidade civil é o fato de existir esse equilíbrio entre o bem violado pelo dano e a 

principal forma geradora.  

De acordo com a doutrina, a principal função da responsabilidade civil, é exposta de 

três formas distintas, a saber: reparação, prevenção de danos e punição. Num primeiro momento 

o que se enseja é a compensação pelo prejuízo causado ao ofendido; no caso de possibilidade 

de reestabelecer o estado anterior.136 

Quando não é possível voltar ao estado antigo, surge então a indenização em pecúnia, 

existente nos casos de sofrimento moral ou em face da destruição da coisa. Para que se evite 

enriquecimento sem causa, este quantum indenizatório deve ser proporcional à lesão sofrida. 

No entanto, o ressarcimento deve ser de tal monta que abranja todos os danos suportados pela 

vítima, não sendo cabível reparação apenas parcial. 

Noutro giro, a reparação dos danos gera uma conscientização pelo fato da conduta ser 

reprovável, essa imposição de reparar os danos, evita a prática desses delitos e de nova 

reincidência, ainda cabe dizer que há um aspecto pedagógico e educacional por trás disso.  

Portanto, a responsabilidade civil prevê um vínculo jurídico entre aquele que fora 

lesado, ou seja, que de fato sofreu o prejuízo e a pessoa que cometeu o ato ilícito, a qual recairá 

                                                 
136 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.14 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968724/cfi/6/10!/4/2/4@0:0>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
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o ônus, garantindo assim a segurança jurídica, moral e social, com isso estabelecer uma sanção 

a fim de que se cumpra a reparação pelo dano causado. 

3.3.8.1 Reparação 
 

O principal objetivo pretendido neste campo é a reparação ou ressarcimento do dano 

sofrido pelo ofendido, em alguns casos inclusive, se possível restabelecendo o estado anterior. 

Quando não é possível retornar ao estado anterior, faz-se necessário a indenização pecuniária, 

os casos mais comuns que se pode verificar esta situação descrita são os de natureza moral e 

quando o bem é destruído a indenização deve ser em quantidade significativa que dê para 

compensar a lesão.  

A propósito, a necessidade de reparar não depende do nível de culpa, como se vê nos 

casos de responsabilidade subjetiva, em que a culpa não precisa ser tão grave para gerar tal 

direito.  

3.3.8.2 Prevenção de danos 
 

Quanto à prevenção de danos, os instrumentos legais da reparação intensificam nas 

pessoas a conscientização de não praticar lesão aos outros indivíduos. Em outras palavras o 

efeito produzido pelo dispositivo legal reverte-se no efeito preventivo da reparação. Contudo, 

não mostra ser suficiente para coibir tais atos, há a necessidade de mais habilidade e rigor por 

parte do poder judiciário, para evitar maiores prejuízos.  

Para alguns doutrinadores, a função preventiva demanda da análise econômica do 

direito, levando em consideração os custos e não as técnicas de dissuadir. 

3.3.8.3 Punição 
 

De imediato, se nota que a finalidade da punição é muito mais da esfera criminal do que 

no âmbito civil. Neste último, destaca-se a relatividade, pois nem sempre se aplicam sanções 

criminais aos ofensores, principalmente quando tratar-se de classes mais favorecidas. Alguns 

doutrinadores defendem a tese de que a reparação ou indenização não devem ser apenas em 

nível da medida da ofensa, mas também uma parcela de condenação. 

Seguindo essa linha, o desestimulo as infrações deveriam ocorrer por outras medidas 

que cobrissem os danos ocasionados pelas companhias de seguros e no embutir dos valores em 

mercadorias e serviços.  Reportando-se ao direito norte – americano, a função punitiva permite 

o enriquecimento sem causa, não permitido na legislação brasileira. 
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3.3.9 Excludentes da responsabilidade civil 
 

São excludentes de responsabilidade civil segundo Silvio de Salvo Venosa, aquelas que 

impedem que se concretize o nexo causal.137 

Flávio Tartuce elenca os seguintes institutos jurídicos:138 

Legítima defesa: com base no art. 188, I, do CC/2002, não configura ato ilícito os 

praticados em legítima defesa, fundados em uma explicação para a conduta, à comunidade 

acaba reconhecendo que em alguns casos é necessária a imposição de força física para repelir 

algum tipo de agressão injusta, desde que não haja excessos. 

Estado de necessidade: com amparo legal no art. 188, II, do CC, é fundada na lesão ou 

destruição da coisa alheia, com o intuito de evitar perigo iminente, desde que as condições 

exijam esse tipo de tratamento, não ultrapassando os limites que seriam indispensáveis a 

remoção desse perigo, desde que não haja excessos. Há ainda dois tipos de estado de 

necessidade a serem comentada: estado de necessidade defensivo, onde o agente utiliza-se de 

objeto que pertence ao causador da situação e estado de necessidade agressivo, quando visando 

preservar o bem jurídico, o agente deteriora bem pertencente à terceiro. 

Exercício regular de direito ou das próprias funções: esta excludente refere-se aos atos 

praticados no exercício regular do direito, sendo uma das excludentes de maior discussão na 

jurisprudência. Um dos exemplos que se vê na doutrina, é o caso da inclusão do nome por 

inadimplência no Serasa e SPC, constitui, portanto, a referida excludente.  

No entanto, a inscrição nestes órgãos, de forma indevida preconiza um ato ilícito, ou até 

mesmo abuso de direito. E ainda que a inscrição seja devida, é entendimento jurisprudencial 

que se faça a inclusão mediante notificação ao devedor.  

No tocante, ao exercício regular das próprias funções, entende-se que constitui um 

exercício regular de direito, em razão da pessoa possuir o dever obrigacional de atuação, este 

tipo de situação ocorre quando por exemplo, o bombeiro diante de suas obrigações ao apagar 

um incêndio. Desta forma, o bombeiro, estando no estrito cumprimento de seu dever legal, ao 

arrombar a porta de uma casa pra salvar alguém, não configura um ilícito penal, não se aplica, 

pois neste caso a obrigação de indenizar, constante no art. 929 do Código Civil. 

                                                 
137 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil – Vol 4. 12 ed. São Paulo. P.51 Disponível 
em: <https://www.academia.edu/29853857/Responsabilidade_Civil_ Volume_IV_ Silvio _de _ salvo_venosa.pdf 
>. Acesso em : 10 jun 2018. 
138 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das obrigações e Responsabilidade Civil, 12a ed. Forense, 2017. Pg 
583. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974091/cfi/6/10!/4/26/2 
/2/2@0:0>. Acesso em : 10 jun 2018. 

https://www.academia.edu/29853857/Responsabilidade_Civil_%20Volume_IV_%20Silvio%20_de%20_%20salvo_venosa.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974091/cfi/
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Caso fortuito e força maior: o caso fortuito está previsto no art. 393 do CC/2002 que 

diz:  

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 
ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.139 

O caso fortuito ocorre quando há um evento totalmente incerto, não previsível, já o de 

força maior o evento era previsível, mas inevitável, quanto a estas excludentes, no que disser 

respeito à ótica no âmbito do consumidor e no ambiental, não haverá imputação de 

responsabilidade para tais ocasiões. Há algumas exceções, um dos casos previstos é o do 

devedor em mora, este só não responderá pelo caso fortuito ou de força maior se realmente 

provar que não existe nenhuma culpa ou que o evento danoso aconteceria mesmo que não 

houvesse a mora ou o atraso. Do ponto de vista legal, a parte obrigacional não responde pelos 

dois eventos, a não ser que haja no contrato a previsão expressa.  

Ainda que tenha previsão contratual neste sentido, em razão da função social dos 

contratos, ainda que exista a liberdade contratual, encontra também algumas barreiras na ordem 

pública, por força do princípio da função social dos contratos, nem sempre este tipo de cláusula 

terá validade. Este último se justifica nos casos de responsabilidade extracontratual, onde 

deverá se aplicar a responsabilidade contratual por entender os preceitos de ordem pública. 

Fato de terceiro: nesta excludente há a necessidade de provar que o dano se deu em 

razão de um terceiro, neste caso ocasionado por imprevisão ou inevitavelmente. Sobressai-se o 

entendimento, que a vítima poderá pedir a sua exclusão de responsabilidade em virtude do fato 

ter se dado em razão estrita de terceiro. 

Culpa exclusiva da vítima: aqui há uma quebra de nexo causal, que se dá por culpa 

exclusiva da vítima, excluindo-se a responsabilidade do agente causador do dano, sendo de 

responsabilidade da vítima a indenização por todos os danos causados. Portanto, o agente 

causador serviu como mero instrumento da conduta praticada, não se podendo dizer que houve 

nexo de causalidade entre sua ação e o dano proferido. 

Cláusula de não indenizar: parte da doutrina a considera como uma das excludentes de 

responsabilidade por constituir âmbito contratual, no qual a parte estabelece a exclusão de sua 

responsabilidade. Em outras palavras, as partes estipulam uma cláusula, excluindo sua 

responsabilidade de indenizar, nos casos de prejuízos causados a outros. 

                                                 
139  BRASIL. Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/Leis/2002/l10406.htm >. Acesso em: 10 jun. 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/Leis/2002/l10406.htm
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3.3.10 A inversão do ônus da prova na responsabilidade civil 
 

O Código de defesa do consumidor trata das relações de consumo, não se importando 

se deriva de uma relação contratual ou extracontratual. Esta legislação se aplica ao consumidor 

como o elo mais fraco da relação jurídica. Devido ao seu caráter protecionista, o consumidor 

reveste-se do conceito de destinatário final. Devido a isto, o consumidor pode vir a beneficiar-

se da inversão do ônus da prova, por ser hipossuficiente na relação contratual (aqui falamos 

tanto de vulnerabilidade, quanto de renda).  

Quando falamos em responsabilidade dos médicos, por falha na entrega do serviço, 

deve-se aferir a culpa, prevista no Código de defesa do consumidor em seu Art. 14, § 40: 

[...]    § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação de culpa. [...]140 

Com isso, quando falamos em ação indenizatória contra profissional liberal, há a 

necessidade de expor além do nexo causal e do dano, que o profissional tenha agido com algum 

dos elementos que caracterizam a culpa. 

É de suma importância esclarecer, que este profissional atua em benefício próprio, ao 

prestar este tipo de serviço, sem elo de subordinação com quem o remunera. Entre estes, 

incluem-se além dos médicos, profissionais de outras áreas como: advogado, dentista, arquiteto. 

Com isso vemos que somente profissionais liberais poderão se valer da condição prevista no 

código consumerista não se estendendo a pessoas jurídicas. 

No entanto, se o serviço for executado por algum estabelecimento, como por exemplo, 

exames de diagnóstico, de imagem, a responsabilidade será objetiva. 

 

3.3.11 Obrigações de meio e de resultado nos serviços públicos 
 

De acordo com o Direito Civil Brasileiro, existem dois tipos de obrigação assumida pelo 

médico: a de meio e a de resultado. A primeira diz respeito a relação obrigacional do médico 

prestar o atendimento, utilizando-se dos meios necessários e com o devido empenho que 

normalmente teria. Portanto, o resultado aqui pretendido, não promete chances de cura ao 

paciente, mas sim empregar todos os meios disponíveis em sua profissão, de tal maneira que 

caso o paciente venha a óbito, não será por descumprimento da obrigação. 

                                                 
140  BRASIL. Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 

http://www.planalto.g/
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Já a obrigação de resultado prevê que o profissional tenha por obrigação chegar a um 

resultado, desta forma o médico se compromete com o paciente a chegar em determinado 

propósito. Sendo assim, caso não se obtenha o resultado esperado, bastará a demonstração por 

parte do paciente que o objetivo não foi atingido para surgir o dever de indenizar por parte do 

prestador de serviços. A partir do que foi exposto, o Código de Defesa do Consumidor inverte 

o ônus probatório, do consumidor para o profissional, devendo este demonstrar que seguiu a 

prudência necessária. 

Importante ressaltar a distinção entre a obrigação de meio e a de resultado, pois, na 

primeira o consumidor é quem irá demonstrar o ônus, ou seja, se o profissional agiu com culpa. 

No entanto, se a obrigação for de resultado caberá ao profissional o ônus da prova. 

Ainda sobre esse assunto, Maria Helena Diniz diz que se o médico operador for 

experiente e tiver usado todos os meios técnicos indicados, não se explicando a origem de 

eventual sequela, não haverá obrigação por risco profissional, pois os serviços médicos são, em 

regra, de meio e não de resultado.141 

Logo, torna-se importante frisar diante da importância que o médico tem para com os 

seres vivos, não seria razoável imputar-lhes a obrigação de chegar a determinado fim, visto que 

os seres humanos são revestidos de peculiaridades e que cada um responde de uma forma ao 

tratamento. Eis que para que o profissional possa ser responsabilizado é necessário provar que 

agiu culposamente. 

Na doutrina e na jurisprudência predomina com respeito a cirurgia plástica, que esta 

especialidade é uma obrigação de resultado, considerada esta especialidade como sendo de 

natureza puramente estética. Neste caso, o paciente não se encontra enfermo, apenas não se 

sente feliz com sua aparência.  

 

3.3.12 Da responsabilidade civil do médico esterileuta 
 

Inicialmente devemos ter como consciência, que a prática médica como em qualquer 

outra profissão, é suscetível de resultados falhos ou contrário ao que deveria demonstrar. Se 

este provém de erro, resultante em dano ao paciente trará consequências na esfera cível e penal. 

Algumas doenças são de difícil diagnóstico, cabendo ao médico empregar todos os 

meios necessários para chegar a algum resultado. Desta forma, conforme tratado em outros 

capítulos, há a necessidade que o médico esteja sempre atualizado com as práticas relativas a 

sua profissão, priorizando a saúde dos seus pacientes em detrimento da vida humana. 

                                                 
141 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Saraiva,2015, p. 342. 
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A responsabilidade do médico esterileuta é de suma importância, por ser este o 

responsável pelo diagnóstico pré-implantacional do embrião e, consequentemente, fertilização 

in vitro, sendo a mais comum a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. 

 

3.3.13 Considerações a cerca do erro de diagnóstico 
 

Antes de falarmos sobre o erro de diagnóstico propriamente dito, é interessante frisar a 

diferença entre o erro de diagnóstico e o erro profissional para melhor entendimento. 

O erro profissional decorre da própria arte médica, pois ainda que possa trazer 

consequências danosas ou riscos, não incidirá necessariamente o dever de indenizar, desde que 

o médico tenha utilizado todo o conhecimento e técnicas inerentes ao procedimento. Já o erro 

de diagnóstico consiste na falha em diagnosticar o paciente ao não empregar todos os recursos 

que estão presentes na atualidade. 

Diagnóstico é a palavra da área da medicina que significa a qualificação de 
um médico em relação a uma doença ou condição física ou mental com base 
nos sintomas observados.142 

 O diagnóstico consiste na identificação da referida moléstia a qual o paciente foi 

acometido. Assim, após todas as avaliações é possível determinar como o paciente está de saúde 

e qual será o tratamento apropriado. Para que se entenda melhor a importância do correto 

diagnóstico, utilizaremos como exemplo o acometimento de uma pessoa por uma doença grave 

como o câncer, onde por diversas vezes os médicos tem que fazer uma série de exames que se 

não for observado as técnicas necessárias poderá influenciar no diagnóstico do paciente, 

ocasionando perda significativa no tratamento, pois como bem sabemos, com uma doença de 

tal natureza não se pode perder tempo. 

Da mesma forma se tem afirmado que o erro de diagnóstico, que consiste na 
determinação da doença do paciente e de suas causas, não gera 
responsabilidade, desde que escusável em face do estado atual da ciência 
médica e não lhe tenha acarretado danos.143 

Portanto, será possível identificar o erro de diagnóstico, quando o médico fizer a análise 

de forma imperita. Como visto, ficará a cargo do médico indenizar o paciente, se ficar 

comprovado que este causou algum dano. Para tanto, deve-se estabelecer uma conexão 

                                                 
142  SIGNIFICADOS. Diagnóstico. 17 de nov. 2018. Disponível em: <https://www.significados.com.br 
/diagnostico/>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
143 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva,2012, p. 244. 
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grosseira, onde o erro será evidenciado. A clínica de Reprodução Assistida também poderá 

responder por algum dano causado ao casal ou ao paciente. 

 

3.3.14 O médico esterileuta 
 

O médico esterileuta é o responsável por efetuar o diagnóstico e tratamento de casais 

inférteis e sua atuação deriva de uma das especialidades inseridas no campo médico. Para o 

desempenho de sua atividade utiliza-se de diversos exames como ultrassom, ressonância 

magnética e radiografias, a fim de que possam ser identificadas anomalias que permitam 

intervenções cirúrgicas ou no tratamento do paciente, sendo de grande relevância na atualidade, 

pois é graças aos avanços tecnológicos que são permitidas identificar essas anormalidades. 

3.3.14.1 Culpa médica 
 
 Constitui elemento de difícil análise apreciar a culpa no erro médico, devendo-se levar 

em consideração diversas constantes face ao estado em que o paciente está acometido, por vezes 

o médico é encarregado de tomar decisões rápidas para que possa entrar com a terapia correta. 

Trata-se de um contorno bem indefinido, pois o profissional conta também com o fator da 

imprevisibilidade, visto que cada paciente pode reagir de uma forma ao tratamento prescrito. 

 Após o período da Revolução Industrial verificou-se que a responsabilidade fundada 

exclusivamente na culpa não proporcionava uma solução adequada que atendesse aos novos 

problemas, essa percepção atenta-se às questões de indenização para o lesado. Uma das 

soluções que surgiu envolvendo esta problemática foi a da inversão do ônus da prova. 

 Através desta teoria da culpa presumida, bastava ao autor comprovar o nexo causal entre 

o dano e o agente causador da prática ilícita. Ocorre uma inversão de grande relevância que 

transfere o ônus comprobatório ao agente que praticou a conduta danosa. Porém, esta teoria, 

não afasta a teoria clássica da responsabilidade civil. Desta maneira, basta que o agente prove 

que não agiu com culpa, ao contrário deverá arcar com os danos que lhe tenha causado. 

3.3.14.2 O erro escusável e o inescusável 
 

A medicina é uma ciência que possui suas limitações, neste contexto é de se ressaltar 

que a natureza do ser humano é falha, logo possui suas limitações. Devendo ainda considerar 

as informações trazidas pelo paciente quando este o procura, é bem verdade que nem sempre o 

paciente trás as informações de forma clara ou verdadeira para o médico e cada ser humano 

reage de uma maneira a determinado tratamento. 
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Nesta seara, o erro escusável será aquele proveniente dos erros que não podem ser 

imputados ao médico, ou seja, ainda que o médico tenha agido corretamente, tendo-lhe sido 

omitido informações como também não seguiram as orientações médica, o erro não deixa de 

ser cometido, porém, não poderá ser atribuída a culpa.  

Partindo dessa premissa, o erro médico será punível quando fugir de sua devida 

prudência ou zelo. Em contrapartida o erro será escusável quando obedecida todas as condutas 

para o seu cumprimento, tendo empregado os meios necessários para que ele não ocorra. Ora, 

como em outras profissões pode ser que o médico venha a cometer erros, mas como lida com 

vidas humanas, o peso dos seus erros se torna muito maior devido às consequências que isto 

pode ocasionar. Assim, a não ser que o erro seja grotesco, não será indicativo de culpa médica.  

 

3.3.15 Teoria da perda de uma chance no erro de diagnóstico 
 

A teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência confere ao ofendido apoio 

necessário para requerer ressarcimento financeiro decorrente do insucesso do atendimento 

realizado pelo médico, cujo fato o impossibilitou de conseguir uma chance de cura. Esta teoria 

está intimamente ligada a probabilidade de cura. No entanto, para que seja apreciada deve-se 

estabelecer um vínculo direto entre a possibilidade na obtenção de cura com a conduta médica. 

Ao longo deste trabalho podemos verificar que o médico não possui necessariamente a 

função de curar, mas que deve agir observando a técnica e empregando todos os meios e 

métodos necessários para que o paciente possa ter um tratamento satisfatório e melhores 

chances de cura ou de sobrevivência. 

Diante disso, verificamos que ao efetuar serviço diverso do que deveria, esta falha pode 

trazer consequências significantes ao paciente, o que torna possível pleitear indenização com 

base neste contexto fático, no qual embora não se saiba se o paciente realmente obteria a cura 

ou sobreviveria, resta claro que ao não ter efetivamente o tratamento adequado, veio a perder 

sua chance. 

Com efeito, a jurisprudência francesa aceita a responsabilidade civil pela perda de uma 

chance atrelada à dificuldade em se provar o elo entre a conduta do agente e o resultado.144 

Além da dificuldade, o juiz não necessariamente estaria convencido da responsabilidade 

médica, tomando como exemplo o caso de um homem que procurando seu médico recebe 

                                                 
144 MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade Civil por erro médico: Doutrina e jurisprudência. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. p.26 Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493340 
/cfi/3!/4/4@0.00:53.1>. Acesso em: 17 nov. 2018.  
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diagnóstico errado, este não teria identificado que o paciente estaria com câncer, assim ao 

procurar o médico novamente meses depois com o mesmo sintoma que tinha, vem a descobrir 

que está em estado terminal, pois o câncer já havia atingido seu último estágio. 

Ao buscar indenização com fundamento nesta teoria, é necessário demonstrar que houve 

efetivo prejuízo, resultante de má conduta, como a negligência, que deu ensejo à perda de uma 

chance. 

Em jurisprudência obtida através do TJ-RS, podemos verificar a aplicação da teoria da 

perda de uma chance, aonde o paciente vindo a procurar assistência médica e em conformidade 

com outras enfermidades que o mesmo continha, possibilitaria o pedido de exames para 

verificar se o mesmo estava tendo um infarto. Deixou de ter o devido acolhimento e procurando 

outro hospital restou-lhe comprovada a condição clínica em que ele estava tendo um infarto e 

por ocasião veio a falecer. 

Ao falarmos da aplicabilidade desta teoria, deve-se levar em consideração a real chance 

do ofendido em conseguir o resultado provável. 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço. Erro 
médico. Morte de paciente atendido em posto ambulatorial. Quadro clínico 
que indicava infarto. Erro no diagnóstico.  Teoria da perda de uma chance. 
Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Critérios. Danos materiais 
cabíveis. Pensionamento. Ausência de provas. 1. No caso, os apelantes 
recorrem da sentença de improcedência, alegando a existência de erro no 
diagnóstico dos médicos que atenderam o de cujus, erro na avaliação médica 
e negligência nos atendimentos. Alegam que no laudo médico do atendimento 
realizado no hospital Ernesto Dornelles consta que o paciente estava em 
processo de infarto anterior ao atendimento no posto de atendimento 
ambulatorial da ulbra. 2. O deslinde da causa deve se pautar no constante do 
Código de Defesa do Consumidor, importando referir que o hospital, por se 
sujeitar à regra geral prevista no art. 14, caput do referido diploma, responde 
objetivamente pelos atos dos seus prepostos, ou seja, não havendo que se 
perquirir acerca da existência de dolo ou culpa; já os médicos, de outro canto, 
nos termos do que dispõe o § 4º do já mencionado dispositivo, respondem 
subjetivamente, em face da natureza do serviço prestado e da obrigação 
assumida, que é de meio, e não de resultado. 3. Hipótese em que restou 
provada pela prova pericial a falha na prestação do serviço, pois evidenciado 
que desde o primeiro atendimento o paciente estava enfartando e era possível 
que os médicos recorridos tivessem realizado o diagnóstico correto, em face 
dos sintomas que o paciente apresentava (dor torácica), somado à idade do 
paciente e por ter diabetes mellitus, de maneira que as causas das dores que o 
acometiam deveriam ter sido melhor investigadas. 4. Aplicação da teoria da 
perda de uma chance, porquanto a conduta do réu contribuiu para a ocorrência 
do óbito do cônjuge e genitor dos autores. 5. Configurada a responsabilidade 
dos demandados devido a sua conduta, bem como o nexo de causalidade entre 
o ato e o evento danoso, deve ser reconhecido o dever de indenizar. 6. O 
quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, e os demais elementos que devem ser considerados na 
quantificação dos danos morais, tais como: a gravidade da conduta ilícita, a 
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intensidade e a duração das consequências, a condição econômica das partes 
e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório). 7. Ainda, a 
indenização por danos morais fundada na aplicação da teoria da perda da  
chance deve ser proporcional à chance perdida, ponderando-se uma redução 
proporcional do valor que seria devido à reparação civil integral pela perda 
em si. Precedentes do STJ e desta corte. 8. Valor da condenação fixado de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto e o montante fixado pela 
câmara em demandas análogas, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 
cada uma dos demandantes, acrescido de juros de mora desde o evento danoso 
e de correção monetária desde o arbitramento. Súmulas 54 e 362 do Superior 
Tribunal de Justiça. 9. Quanto ao pedido de danos materiais, igualmente 
prospera, e encontra suporte nos artigos 186, 927 e 944, do cc. atente-se que 
os recorrentes lograram demonstrar os gastos com o funeral, no montante de 
R$ 2.000,00 (fl. 32), quantia esta que deverá ser ressarcida aos apelantes, com 
correção monetária pelo IGP-M a contar da data do desembolso e juros de 
mora de 1% ao mês a contar da data da citação. 10. Pedido de pensionamento 
que não prospera, na medida em que não foi minimamente comprovado que 
os valores percebidos pelo de cujus, ônus que incumbia aos apelantes, nos 
termos do art. 373, i, do CPC. 11. Sucumbência redimensionada. Sentença 
parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.145 

Em outras profissões podemos ver a aplicação deste mesmo Instituto, como no caso do 

advogado, ao perder o prazo para recorrer de uma sentença, acarreta na perda de uma chance 

para o seu cliente. 

Diante do exposto faz-se necessária a distinção entre o lucro cessante e o dano 

emergente. O dano emergente importa em redução patrimonial suportada pela vítima. Já o lucro 

cessante refere-se a perda de um ganho que normalmente teria. Isso deve-se à interrupção de 

uma determinada atividade, como por exemplo, em uma fábrica em que uma máquina deixa de 

funcionar. 

Por fim, a indenização deve ser de tal monta equivalente ao dano causado para que não 

se possa falar em enriquecimento ilícito. 

 

3.3.16 Informações ao paciente 
 

Um dos deveres do médico é o de informar ao paciente antes de tomar alguma decisão 

com relação a tratamentos arriscados ou que envolvam procedimentos cirúrgicos. 

 Na medicina, ao prestar assistência médica, o profissional deve sempre informar ao 

paciente, os riscos atinentes ao procedimento de forma clara, de modo que a pessoa entenda os 

possíveis riscos. Um ponto importante é que o paciente tem o direito de saber sua condição 
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clínica a qualquer tempo durante o período de acompanhamento, além de outros tipos de 

tratamentos possíveis ou a seu familiar. 

 É o caso, por exemplo, de cirurgia plástica, onde este tipo de informação é muito 

relevante ao paciente. Há um conceito subjetivo no que diz respeito ao que o paciente deseja e 

no que o cirurgião espera alcançar, por isso faz-se muito importante conseguir compreender o 

que o paciente deseja. 

Outro sim, é importante que os médicos mantenham sempre arquivos em organização, 

atualizados conforme quadro clínico e histórico médico do paciente, contendo todas as 

informações como os médicos que o atenderam, as condutas médicas realizadas, o parecer sobre 

a doença. 

Esta documentação servirá como garantia de que o médico utilizou de toda sua expertise 

profissional, bem como todos os instrumentos utilizados que poderão servir de base em futuras 

investigações. 

Este arquivo pode ser ainda muito útil no caso de outras doenças no futuro a fim de 

avaliar o histórico genético, médico e auxiliar outros profissionais na investigação de outras 

doenças. 

 

3.3.17 O dano moral no erro de diagnóstico 

Segundo o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a 
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc.146 

Para Álvaro Villaça Azevedo, para que o dano moral seja indenizado, no Direito 

brasileiro, deverá agredir direitos da personalidade, com ou sem reflexos de perda 

patrimonial.147 

Uma situação em que podemos vislumbrar o dano moral ocorre quando, por exemplo, 

quando alguém ligado ao meio artístico difama uma pessoa famosa, utilizando-se do seu meio 

de comunicação para atingir esta pessoa. Resta claro que aqui o dano estaria caracterizado, sem 

que tenhamos que falar em outros tipos de responsabilidade. Ainda falando desta situação, o 

ofendido poderia pleitear danos materiais, haja vista que por ser figura pública e dependendo 

                                                 
146 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7. Ed. São Paulo: Saraiva,2012, p. 389. 
147 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
P.194. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481750/cfi/4!/4/4@0.00:0.00> 
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da ofensa praticada, este poderia vir a perder campanhas ou até mesmo contratos em virtude 

disso.148 

A CF prevê expressamente este tipo de situação em seu art. 50, inc. X:  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;149 

Sobre o dano patrimonial e sua quantificação não é difícil de mensurar devido aos 

fatores objetivos que o permeia. Já o dano moral é complexo por atingir a honra da pessoa. Em 

se tratando da área médica, o juiz deve analisar com cuidado a aludida situação para que não se 

banalize esta entidade levando em consideração que nos dias atuais todo tipo de situação ainda 

que simples, está sendo levada aos tribunais como se fosse um grande aborrecimento. 

Diversos doutrinadores consideram ser difícil separar o que seriam dissabores comuns 

do dia a dia e os que seriam passíveis de dano moral. Pelo ordenamento pátrio não deixar 

explícito esta questão, prudente se faz o magistrado ao qualificar uma ação de tal natureza. Para 

tanto, caberá ao juiz, analisar no caso concreto o quantum indenizatório. 

No mesmo sentido há uma discussão quanto a necessidade de se fazer prova, pois como 

isto infringe o íntimo do ser humano, não haveria a necessidade de provas, se restar comprovado 

a ofensa. 

 

3.3.18 A jurisprudência acerca do assunto 
 

Após toda análise realizada anteriormente, interessante analisar a jurisprudência a cerca 

do assunto e o que ocorre diariamente no judiciário. 

O primeiro caso discutido na apelação cível n0 0024632-08.2008.8.18.0140 da Comarca 

do Piauí, julgada em 23 de maio de 2017, pela 2a Câmara especializada Cível do Tribunal de 

Justiça do Piauí. O caso trata-se de uma paciente diagnosticada com metástase pulmonar, 

gerando abalos psíquicos e emocionais na autora. 

Ficou configurada o dano moral, tendo o juiz fixado o quantum indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora, por restar comprovado o ato ilícito ao efetuar o 

diagnóstico errado. 

                                                 
148 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
p.194. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481750/cfi/4!/4/4@0.00:0.00> 
. Acesso em: 17 nov. 2018. 
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Noutro caso, fica evidente o erro no diagnóstico com a comprovação através dos dois 

laudos da tomografia, erro que causou postergação da cirurgia da autora, pois causou prejuízos 

psíquicos na autora que ficou dias respirando pela boca ao dormir. 

APELAÇÃO CÍVEL. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O 
PEDIDO E CONDENOU A AUTORA A ARCAR COM OS ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA. APELO AUTORAL A QUE SE DÁ PARCIAL 
PROVIMENTO. No caso dos autos, os dois laudos da tomografia juntados 
são suficientes para comprovar que houve erro na conclusão do diagnóstico. 
Assim, o cerne da questão restringe-se em saber se o alegado desacerto na 
confecção do laudo da tomografia dos seios da face causou danos à 
Consumidora suficientes a ensejar a compensação por danos morais. Foi 
realizada prova pericial, cujo laudo concluiu que a tomografia 
computadorizada é o exame solicitado na rotina das queixas de obstrução 
nasal de qualquer etiologia, sendo capaz de evidenciar alterações variadas. 
Assim sendo, pode-se concluir que o exame solicitado é um dos meios 
adequados para investigar a patologia sofrida pela paciente. Além disso, 
depreende-se dos fatos que o erro na confecção do laudo foi suficiente para 
postergar o descobrimento do problema, fato este que, de certo, causou muito 
incômodo e sofrimento. Segundo informações da Autora, ela passou noites 
sem dormir, respirando só pela boca. Vale mencionar que, em decorrência do 
equívoco da Ré, a cirurgia só veio a ser realizada em 12/03/2010, sendo certo 
que logo depois de 25/03/2009, data da realização da tomografia, a patologia 
já poderia ter sido detectada, e a Autora já poderia ter recebido o tratamento 
correto. Levando-se em conta que o evento causou a postergação da terapia 
correta em quase 1 ano, deve-se fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
a título de compensação por danos morais. Tal quantia se afigura compatível 
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com a 
reprovabilidade da conduta do agente sem que, no entanto, represente 
enriquecimento sem causa para a vítima, situação vedada pelo art. 884, do 
Código Civil.150 

Quando se comprova o erro médico cabe ao médico providenciar a indenização ao 

paciente atendido por ele. 

A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou provimento 

ao recurso de um casal que fez fertilização in vitro e teve uma filha com síndrome de Down. O 

casal alegou que a clínica de reprodução humana não fez o exame diagnóstico genético pré-

implantacional. Na ação judicial contra o Centro de Medicina Reprodutiva Origem, o casal 

afirmou que a clínica deveria ter realizado o exame que permitiria detectar anomalias genéticas, 

como a síndrome de Down, antes da transferência de embriões. Nos autos, o casal citou a 

Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as normas éticas para 

utilização das técnicas de reprodução assistida e orienta a realização de exame de diagnóstico 

de pré-embriões antes de sua implantação, a fim de evitar problemas genéticos. Considerando 

                                                 
150 TJ RJ -26a C. Cível – AP – 0114547-02.2010.8.19.0001 – Rio de Janeiro – Rel.: Des(a) Arthur  Narciso de 
Oliveira Neto – J. 24.09.2015. Acesso em: 19 nov 2018 



91 
 

 

que houve falha na prestação do serviço, o casal solicitou indenização por danos materiais e 

morais. 

  O Origem alegou que, quando o casal assinou o contrato de prestação de serviço, foi 

esclarecido que o procedimento poderia ou não resultar em gravidez e que o centro médico não 

poderia assegurar que a gravidez resultaria em uma criança normal. A clínica alegou ainda que 

não há previsão expressa de obrigação de realizar diagnóstico pré-implantacional nas 

fertilizações in vitro. 

 Em primeira instância, o juiz Armando Ghedini Neto, da 22ª Vara Cível de Belo 

Horizonte, julgou o pedido do casal improcedente. O casal recorreu da sentença, mas o relator, 

desembargador Veiga de Oliveira, negou provimento ao recurso. Ele entendeu que a Resolução 

1.358/92 do Conselho Federal de Medicina indica, no capítulo acerca do diagnóstico e 

tratamento de pré-embriões, que podem ser utilizadas técnicas para detectar doenças 

hereditárias, e ressaltou que a resolução diz “podem”, não existindo qualquer obrigatoriedade 

para que o exame seja realizado. 

 

3.4 Responsabilidade por falta de consentimento informado. 

 
No âmbito dos interesses juridicamente protegidos como a atividade médica, a 

dignidade humana, a vida, a integridade física e a autodeterminação pessoal, que estão sujeitos 

à proteção constitucional, exige uma legitimação jurídica. É preciso obter em cada caso uma 

justificativa da atuação médica, que normalmente terá que buscar no consentimento informado 

dos pacientes151. Um exemplo claro é quando o cirurgião opera um paciente. Se falta o motivo, 

isto é, o consentimento do paciente, estaria cometendo uma lesão corporal. 

Transportando a entendimento anteriormente exposto para o caso da manipulação dos 

embriões, pode-se afirmar que os centros de reprodução, os especialistas e os investigadores 

que realizam a técnica de DGP não podem dispor, a seu livre arbítrio, os embriões gerados em 

um ciclo de fertilização in vitro sem contar com o consentimento do casal. É logico que este 

requisito não é suficiente, por si mesmo, quando um procedimento é expressamente proibido 

por lei, em que no caso este prevalece sobre a vontade do casal. Os casais que realizam o DGP 

devem estar inteiramente conscientes das vantagens e limitações do DGP e cuidadosamente 

aconselhados e guiados através em todos os passos: avaliação inicial de seus estado genético e 

reprodutivo, reprodução assistida, biópsia embrionária, análise genética e seguimento pré-
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natal.152 

Por este motivo, o profissional que realiza a seleção de embriões e descarta aqueles com 

alguma patologia, ou deseja valer-se para investigações, ou o centro de reprodução decide por 

sua vontade o destino dos embriões congelados, pode incorrer em responsabilidade para fins 

distintos daquele que expressamente autorizou o casal, ou mesmo se utiliza sem consentimento 

algum ou mesmo consentir contrariamente à lei, uma vez que, em todos estes casos carece de 

uma justificativa que os ampare em sentido jurídico.153.  

 

3.5 Responsabilidade pelo risco genérico da técnica: o princípio da precaução e o 

princípio da responsabilidade. 

Há na literatura médica certa dúvida da inocuidade dos métodos de cultivo e biópsia dos 

embriões que são submetidos ao DGP, uma vez que não há estudos suficientes sobre pessoas 

adultas cuja origem biológica seja um de um embrião biopsiado. 

É por esta razão que para alguns autores o DPG deveria ser autorizado primeiramente 

como uma técnica experimental antes de se aplicar como uma rotina clínica, isto por aplicação 

do denominado princípio da precaução. De acordo com este princípio, a falta de evidência 

científica a respeito da verificação de um possível dano para o meio ambiente ou para a saúde 

humana, faz-se necessário uma intervenção tutelar preventiva, como a que se deriva, no caso 

de sua admissão, a prova eficácia e segurança sob os casos-controles das experiências clínicas. 

O Comitê Científico sobre Produtos Sanitários da União Européia mostrou-se favorável 

a aplicação do princípio da precaução na avaliação das novas técnicas de fecundação e 

manipulação de células germinais, bem como o Projeto de Lei de Investigação Biomédica 

espanhol o invoca que a investigação biomédica deverá ser realizada com estrita observância 

ao princípio da precaução, com a finalidade de prevenir riscos para a vida e para a saúde 

humana154.  

Junto ao princípio da precaução devemos referir-se ao princípio da responsabilidade, 

que apela ao reconhecimento básico do caráter axiologicamente responsável do conhecimento 

e saber científico, do que deriva a exigência para a ciência de uma viabilidade futura, ou 

sustentabilidade. Neste sentido, afirma-se que a permanência da ciência só pode existir sob a 
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153  ESPANHA. Lei 14/26.05.2006, art.11.6: técnicas de reproducción humana asistida. Disponível em: 
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permanência da ecologia, da economia, da ordem social e da ordem da paz155. 

A percepção da responsabilidade pelas consequências da ciência e da investigação 

científica não é somente um assunto de reta consciência (ética da convicção), mas que tem que 

colocar problemas correspondentes ao complexo campo de análise, valorações e soluções (ética 

da responsabilidade), para o qual é necessário uma abordagem interdisciplinar das 

consequências, dada a complexidade do saber156. 

Embora os órgãos administrativos médicos aceitem o emprego da técnica de DGP e 

descartem o surgimento de qualquer responsabilidade civil por sua mera utilização, o certo é 

que, enquanto não se constate no futuro sua inocuidade a respeito do desenvolvimento do novo 

ser surgido pela técnica, tal possibilidade não pode ser descartada completamente.157 

 

3.6 O dano na reprodução: responsabilidade pela não indicação da prova e por erro 

diagnóstico. 

Entende-se por dano de procriação as doenças físicas ou psíquicas que podem 

transmitir-se, intencionalmente ou negligentemente, aos filhos através da procriação, e que 

podem dar lugar a um direito indenizatório a favor dos pais. 

Os erros diagnósticos na seara do DGP têm fortes implicações médicas, psicológicas e 

econômicas. Uma das razões dos erros diagnósticos é a dificuldade da técnica em si, motivada 

pelo fato de ter que se realizar em apenas uma ou duas células do embrião e que o teste não 

pode ser repetido. Ocorreram casos em que as crianças nasceram com a enfermidade que se 

supunha que seria evitada pelo DGP. Entretanto, já foi registrado também casos de contradições 

entre a análise genética realizada nos embriões e testes genéticos realizados posteriormente 

sobre o feto e a criança recém-nascida158. 

Segundo um estudo nos Estados Unidos, as causas fundamentais de erros de diagnóstico 

de DPG, por ordem de frequência são: mosaicismo embrionário (as oito células de um embrião 

nem sempre são geneticamente idênticas), contaminação (pode ser lido como parte da análise 

genética do DNA do embrião de outras fontes que não a célula biopsiada), deixar um dos alelos 
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sem amplificação (uma das duas cópias do gene em estudo pode ser deixado fora da zona de 

amplificação da amostra, levando a um resultado incorreto), mistura ou erro na rotulagem da 

amostra ou do embrião (é possível ocorrer diagnósticos incorretos como consequência de erros 

no manuseio da amostra ou do embrião dentro da clínica ou do laboratório)159. 

A recomendação americana requer ou aconselha para que se reduza a possibilidade de 

erros diagnósticos citados acima, que se realize a amniocentese ou a biópsia das vilosidades 

coriônicas, de maneira que possa confirmar a posteriori o resultado obtido pelo DGP160 

No Brasil, os Tribunais já tem decidido sobre casos de responsabilidade por erros de 

diagnóstico de DGP.  

Os processos judiciais pelos tribunais europeus consistem fundamentalmente em 

reclamações de nascimento de crianças com malformações hereditárias ou congênitas, devido 

a não haver sido oferecido a tempo aos pais a realização do DGP e o consequente 

aconselhamento genético, estando medicamente indicados por apresentar algum membro da 

família antecedentes de risco conhecidos. Também ocorreram casos de responsabilidade civil 

por ter realizado o DGP defeituosamente ou assessoramento. O erro pode consistir em não 

detectar anomalias presentes no feto (falso negativo), ou diagnosticá-las sem existirem (falso 

positivo)161.  

As ações típicas para exigir este tipo de responsabilidade são conhecidas na prática 

forense anglo-saxã como wrongful birth, quando os pais acionam o médico por haver-lhes 

omitido a informação sobre os riscos de terem um filho com anomalias hereditárias ou 

congênitas, impedindo-lhes de tomar uma decisões como: a de não ter filhos, a de abortar ou 

de haver sido realizado o DGP. Em geral os pais pedem uma indenização consistente relativa 

ao dano moral e ao dano econômico, resultantes de uma criança sofrendo uma doença 

congênita162. 

Um dos casos mais controvertidos de wrongful life foi o ocorrido na França como caso 

Perruche, no qual os pais de um filho com graves malformações (por um falso negativo 

consistente em não haver detectado uma rubéola durante a gravidez) interpuseram uma ação 

em nome do filho, invocando o direito de não nascer nestas circunstâncias. A ação foi julgada 

                                                 
159 BARUCH, S.; KAUFMAN, D.; HUDSON, KL. Genetic Testing of Embryos: practices and perspectives of US 
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na Corte de Cassação Francesa, de 17 de novembro de 2000, que veio a reconhecer o direito a 

não nascer ou, em outras palavras, que a vida vivida em certas circunstâncias como 

consequência de um erro médico é um dano indenizável, não aos pais mas ao próprio filho que 

sofre as lesões. O reconhecimento do filho como sujeito direto do erro supõe o reconhecimento 

de que teria direito a não nascer nestas circunstâncias163. 

O Supremo Tribunal Espanhol no ano de 2005 pronunciou-se sobre o caso de uma 

gestante de quarenta anos que não foi informada de todos os resultados de um diagnóstico 

genético para detectar se o feto poderia estar afetado com a Síndrome de Down164. Os médicos 

disseram a ela que o feto era normal e não disseram que havia uma célula com um cromossomo 

a mais, um dado que foi descartado tecnicamente por carecer aparentemente de importância, 

porém o filho nasceu com a trissomia no cromossomo 21 (Síndrome de Down).  

Embora tenha sido absolvido o Serviço Público de Saúde na primeira e na segunda 

instância, onde se reconheceu que os exames haviam sido realizado corretamente, o Supremo 

Tribunal Espanhol acabou condenando por entender que a omissão ao casal da informação 

sobre o achado referido, privou este casal de ponderar a conveniência de interromper a gravidez 

dentro do prazo legal espanhol que é de até 12 semanas. 

No Brasil, também tem sido proposta algumas ações de wrongful life. O caso que 

recebeu maior ênfase foi o da medicação, ingerida pelas gestantes nos primeiros meses de vida 

intra-útero, a Talidomida. Esta medicação tinha um efeito sedativo, anti-inflamatório e 

hipnótico; porém sua comercialização foi proibida em 1963, devido causar malformações 

congênitas graves, como a ausência de membros em fetos; sendo que seus portadores tiveram 

dificuldades para levar sua vida habitual165. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou a responsabilidade civil 

decorrente da Síndrome da Talidomida ingerida pelas gestantes que utilizaram a substância, 

produzindo as deformações citadas acima em seus filhos. As ações envolviam a reparação dos 

danos materiais e morais, com fixação de indenização, ou até o fornecimento de órteses e 
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<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Cronica-de-
Jurisprudencia/Cronica-de-la-jurisprudencia-del-Tribunal-Supremo--2005-2006>. Acesso em: 03 jan. 2019.  
165 Ementa: Indenizatória por danos materiais. Portador de malformação física – Síndrome da Talidomida – 
Ausência de prova do nexo causal entre tais deformações congênitas com a ingestão de comprimidos de talidomida 
por sua genitora, durante a gravidez – Ação julgada improcedente. Decisão mantida – Recurso desprovido (TJSP. 
Apelação 096.728-4/4-00. Comarca de Araçatuba. Des. Rel. Oswaldo Breviglieri. 7ª. Câmara de Direito Privado. 
DJ 16.08.2000). 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Cronica-de-Jurisprudencia/Cronica-de-la-jurisprudencia-del-Tribunal-Supremo--2005-2006
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-TS/Cronica-de-Jurisprudencia/Cronica-de-la-jurisprudencia-del-Tribunal-Supremo--2005-2006
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próteses para reabilitação das vítimas166.  

Por dever constitucional cabe ao Estado, em qualquer hipótese, o amparo aos portadores 

da síndrome da Talidomida. A configuração da responsabilidade civil pela fabricação e 

comercialização da Talidomida, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o uso do 

medicamento (conduta) e as deformações físicas ocasionadas (dano)167. 

Em resumo, a raiz de alguns dos casos referidos, pode-se falar da existência de uma 

jurisprudência que acomoda estes tipos de ações judiciais, quando ocorrem as seguintes 

condições168: 

a) A culpa médica ocorre quando se interpreta equivocadamente o diagnóstico genético 

pré-natal, quando informa extemporaneamente, ou quando o médico deve informar e não 

informa a gestante sobre a conveniência de realizar o exame. 

b) Se não ficar demonstrado que a mãe não teria voluntariamente interrompido a 

gravidez apesar de conhecer as doenças congênitas do nascituro. 

Em resumo, quando se estima a existência de danos indenizáveis a favor do casal, estes 

danos serão da ordem material e moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Ementa: Direito à Saúde – Fornecimento de equipamentos que garantem a saúde – Portadora de doença 
congênita (Síndrome da Talidomida) – Imprescritibilidade do fornecimento – Art. 196 da Constituição Federal – 
Obrigação dos entes públicos – Necessidade econômica – Legitimidade ativa do Ministério Público – Direito 
Insdisponível – Recurso não provido. (TJSP. Apelação 994.07.075651-7 (669.065.5/3-00). Comarca de Ribeirão 
Preto. Des. Relator Luís Francisco Aguilar Cortez. 1ª. Câmara de Direito Público. DJ 09.11.2010). 
167 MABTUM, Matheus Massaro. Wrongful Actions: um breve relato desde sua origem internacional até sua 
apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. In: Risco, Dano e Responsabilidade Civil. Donini, 
Rogério & Zanetti, Andrea Cristina (Coordenador e Organizadora). Salvador: JusPODIVM, 2018. 
168 ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo. Ante la cuarta sentencia de la Sala Primera en materia de wrongful birth: é 
possível hablar ya de uma jurisprudencia? Revista Derecho y Genoma Humano, n. 22/2005, p. 179-206.  
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CAPÍTULO 4. O ESTATUTO BIOÉTICO DO EMBRIÃO “IN VITRO” 

A consideração e proteção que se deve dar ao embrião humano do ponto de vista ético 

e jurídico constitui um dos debates doutrinários mais polêmicos da atualidade: quando se inicia 

a vida humana, a dignidade da vida embrionária, o conceito de pessoa, etc. 

Neste sentido, a seleção de embriões mediante o DGP conecta-se ao Estatuto Bioético 

do Embrião. Esta técnica leva o debate sobre o aborto, como mecanismo para evitar o 

nascimento de descendentes com doenças genéticas, apoia-se na hipótese de que os embriões 

jovens têm um nível moral mais baixo que os fetos e, mesmo, no convencimento para alguns 

de que os embriões in vitro com alguma alteração genética carecem totalmente de valor ético. 

 

4.1 As três perspectivas gerais sobre o estatuto bioético do embrião 

 
A seguir, apreciaremos as três tendências atuais na valoração do estatuto bioético do 

embrião: 

 

4.1.1 O embrião “in vitro” como realidade pessoal: postura da Igreja Católica e do 
protestantismo em contraste com as religiões islâmica e judaica. 
 

A primeira seria aquela que considera que o embrião in vitro deve ser protegido como 

pessoa desde a fecundação, porque desde este momento é considerado um ser humano. Os 

embriões humanos merecem o mesmo respeito e consideração que os nascidos vivos porque 

possuem uma constituição biológica e genética que lhes permitirá levar a cabo o seu 

desenvolvimento. 

Segundo este pensamento, que coincide com a opinião teológica da igreja católica169, 

o embrião desde o momento da concepção tem um estatuto moral equivalente a uma pessoa, 

que o faz credor ao pleno respeito da sua integridade física. O Papa João Paulo II no Congresso 

Teológico-Pastoral sobre a Família no II Encontro Mundial das Famílias, realizado no Rio de 

Janeiro, de 3 a 5 de outubro de 1997, defendeu a vida desde a concepção.170 Igual entendimento 

é o de Silmara J. A. Chinelato e Almeida que é adepta da doutrina verdadeiramente 

concepcionista, isto é, a que considera o início da personalidade jurídica desde a concepção.171 

                                                 
169 VATICANO. Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Instrução sobre o Respeito à vida humana nascente, 
1.987. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rcconcfaithdoc 
19870222respect-for-human-lifepo.html>. Acesso em: 04 jan. 2019. 
170 VATICANO. Documentos  Pontíficios: congresso teológico-pastoral sobre a família e II encontro mundial das 
famílias, no Rio de Janeiro. São Paulo: Loyola, 1997. 
171 ALMEIDA, Silmara J.A. Chinelato e. Tutela civio do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2.000. p. 161. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rcconcfaithdoc%2019870222respect-for-human-lifepo.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rcconcfaithdoc%2019870222respect-for-human-lifepo.html
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Segundo Yolanda García Ruíz 172 , tomando como base a Introdução Donum Vitae 

(1987), para que possa ser aceito moralmente as intervenções sobre o embrião, estas devem ter 

a pretensão de melhora da sua saúde, respeitando a vida e a integridade. Por esta razão, os que 

apoiam este conceito, são contrários ao DGP, uma vez que põe inevitavelmente em perigo a 

vida e a integridade do embrião uma vez que os embriões que possuem alguma doença genética 

podem ser descartados, originando a técnica numerosíssimas perdas de embriões. 

O pensamento teológico protestante é o mesmo do católico, já que entendem que o valor 

e a dignidade são intrínsecos a vida humana, e provém de Deus e, portanto, esta última deve 

ser respeitada e protegida a todo momento; e que, desde o momento da concepção até a morte 

há uma identidade em cada ser humano e esta é única173. 

Quanto ao islamismo, a vida biológica se inicia na fecundação, a vida humana, o ser 

como tal, surge quando Deus agrega a alma no corpo, que ocorre no centésimo vigésimo (120) 

dia após a fecundação. Antes destes 120 dias o feto pertence exclusivamente aos pais que 

podem autorizar a intervenção sobre o embrião, inclusive o DGP174. 

Com relação ao Judaísmo, a doutrina rabínica com relação a origem da vida, baseada 

no Talmud, conceitua que a alma penetra no corpo aos quarenta dias após a concepção, antes 

do qual o embrião é apenas água. Portanto, a sacralidade da vida humana, com valor absoluto 

e infinito, surge realmente ao nascimento, definido legalmente como o momento em que a 

cabeça ou a maior parte do nascituro emerge pelo canal vaginal. A melhora genética ou a 

seleção dos caracteres pessoais não é aceitável sem uma indicação médica fundamentada175. 

Analisando-se os comentários acima podemos dizer que as religiões que têm maior 

restrição ao DGP são a católica e protestante; enquanto que, as religiões islâmicas e judaica têm 

maior permissibilidade. 

 

4.1.2 Concepção moral do embrião 
 

Dentro desta segunda corrente há os que sustentam a existência de uma condição moral 

gradual do embrião, se é certo que o embrião humano é sempre merecedor de respeito e 

dignidade, há que se ter em conta que em seu desenvolvimento pode reconhecer-se etapas 

                                                 
172 GARCÍA RUÍZ, Yolanda. Reproducción humana assistida: derecho, conciencia e liberdad. Granada: Comares, 
2004, p. 222-234. 
173 MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro (Coord). El Comienzo de la Vida. Madrid:Consejería de Sanidad y Consumo, 
2005, p. 89-139. 
174 MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro (Coord). El Comienzo de la Vida. Madrid:Consejería de Sanidad y Consumo, 
cit., p. 89-139. 
175 MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro (Coord). El Comienzo de la Vida. Madrid:Consejería de Sanidad y Consumo, 
cit., p. 89-139.  
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qualitativamente diferentes para sua constituição como ser humano. Como consequência disto, 

em função da fase e do contexto de desenvolvimento do embrião, variará o tipo de respeito que 

merece e o grau de proteção legal da que é merecedor. Seria uma ontogênese do ser humano. 

O citado argumento tem influído os sistemas de prazos legais para limitar a investigação 

com embriões e a diferenciação conceitual e teórica, utilizada com frequência no mundo 

jurídico, entre os termos pré-embrião ou embrião pré-implantacional  que é o embrião in vitro 

constituído por um grupo de células resultantes da divisão progressiva do ovócito desde que é 

fecundado até o décimo-quarto dia176, quando ocorre a nidação na cavidade uterina, passando 

o embrião para o estado de embrião pós-implantacional, ocorrendo então a organogênese que 

levará em torno de dois meses e meio177. 

O embrião pré-implantacional é uma forma de vida humana em vias de constituir-se 

como pessoa, caso o processo siga normalmente. Merece, portanto, um respeito particular, não 

meramente pelo que é, mas pelo que está orientado a ser178. 

Esta postura faz com que o embrião não seja comparável nem empiricamente e nem 

moralmente à condição de pessoa, tendo-se que configurar um status especial para a 

mencionada realidade biológica, que concilie de alguma forma as exigências com respeito ou 

proteção do próprio embrião, com as possibilidades de investigação e aplicações terapêuticas 

derivadas da experimentação com o próprio embrião. 

Para os partidários desta perspectiva valeria a máxima de que a pessoa não nasce, se 

faz. A pessoa não é senão a articulação de três planos distintos; porém, entrelaçados: a) o plano 

biológico do indivíduo, de seu programa genético e de suas disposições inatas; b) o plano 

relacional de seu ser com outro, de sua afetividade e de sua história; c) e o plano simbólico da 

inscrição em uma cultura, em uma língua, em uma tradição e a continuação de sua vida em um 

discurso179. 

 

4.1.3 Concepção naturalista do embrião 
 

Por último, estaria a terceira hipótese, que poderíamos intitular naturalista, mais 

alinhada com o pensamento anglo-saxão, que admite uma certa biologização ou coisificação do 

                                                 
176  ESPANHA. Lei 14/26.05.2006, art.1.2: técnicas de reproducción humana asistida. Disponível em: 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-92922>. Acessado em 04 jan. 2019. 
177  ESPANHA. Lei 14/26.05.2006, art.1.2: técnicas de reproducción humana asistida. Disponível em: 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-92922>. Acessado em 04 jan. 2019. 
178 MASIÁ, Juán Clavel. Cuidar la vida: debates bioéticos. Barcelona: Herder, 2013, p. 113. 
179 LAGRÉE, Jacqueline. Le médicin, le malade et le philosophe. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2017, 
p. 27-31. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9292
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9292
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ser humano, que não se preocupa em demasiado pelos aspectos éticos, e que tem uma fé quase 

cega no momento de aceitar os novos descobrimentos científicos. 

Para eles, o embrião humano seria um conjunto de células que não tem um alcance 

diferente das outras células humanas do ponto de vista de seu valor e do respeito e proteção que 

merecem. Dentro desta postura estaria a de que afirmam que o embrião humano não tem uma 

categoria moral específica e que deveria tratar-se como um produto propriedade de seus 

progenitores e, portanto, têm absoluta liberdade para decidir seu destino. Partidário desta 

concepção é o filósofo australiano Peter Singer, para quem a vida de um embrião humano não 

tem maior valor que a vida de um animal não humano180. 

 

4.2 Teorias bioéticas particulares que confluem na análise do estatuto do embrião 

Cada uma das correntes referidas se articula sobre a base de distintas argumentações, 

muitas das quais habitualmente utilizadas na hora do estudo do estatuto bioético do embrião, e 

que podemos sistematizar da seguinte forma181: 

 

4.2.1 Teoria sobre o valor absoluto da vida humana 
 

A expressão reverência ou veneração pela vida 182 , fundada na ideia que a vida 

representa um valor moral absoluto, se configura a partir do reconhecimento da existência de 

uma vontade de viver em todos os organismos vivos e na posse de uma estrutura teleológica 

inerente que os mantém vivos. 

Pressupõe-se a partir desta óptica que todos compartem da ideia de que a vida humana 

tem um valor sagrado, intrínseco e inviolável. Desta maneira o embrião identifica-se como um 

símbolo da vida que tem um significado sagrado e histórico. 

 

4.2.2 Teoria da espécie humana 
 

A teoria da associação ou da espécie humana sustenta que a ética de um ser vivo deriva 

de cada determinada espécie.  Dentro dessa teoria são apreciáveis duas tendências: a) as que 

sustenta que as diferenças biológicas e genéticas entre as espécies são moralmente relevantes; 

b) as que dão mais importância aos traços, qualidades e diferenças que permitem determinar o 

                                                 
180 SINGER, Peter. Escritos sobre uma Vida Ética. Porto Alegre: Dom Quixote. 2008, p. 193-198. 
181 FEITO, L.; HERRANZ, G.; DE SANTIAGO, M.; VELÁZQUEZ, J.L. Aspectos Éticos sobre el Estatuto del 
Embrión. In: El Estatuto del Embrión (Coord. Diego Gracia). Fundación Ciencias de la Salud, 2002.  
182 SCHWEITZER, Albert. Filosofia da Civilização. Botucatu: UNESP, 2013, p. 234. 
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que é verdadeiramente próprio de cada espécie. 

Um crítico desta teoria é o citado Peter Singer, para quem, partindo de uma concepção 

dessacralizada da vida humana, a teoria da espécie humana não deixa de ser um prejuízo aos 

homens na hora de valorar a importância de outras vidas animais. Desta forma, para Singer os 

fatos biológicos sobre os que se traça o limite de nossa espécie não possuem significação 

moral183 

 

4.2.3 Teoria da potencialidade 
 

Com o argumento da potencialidade pretende-se justificar a equiparação moral entre um 

embrião humano e um filho ou um adulto, e isso com base de que o embrião humano é um 

organismo em formação que possui a capacidade de reunir as condições para adquirir as 

qualidades descritivas e normativas que fazem a qualquer ser humano merecedor de respeito e 

consideração. 

Desta maneira, embora o embrião não tenha alcançado um grau de desenvolvimento 

pleno, a capacidade do mesmo para tornar-se um ser humano ou pessoa é uma razão suficiente 

para tratá-lo como se fora. Podem ser distinguidos dois tipos de potencialidade184, a saber:  

a) O potencial de desenvolvimento ou potencial estrito, relacionada ao valor moral 

ligado com os potenciais do embrião a chegar a ser um indivíduo concreto, que terá um nome 

e um sobrenome; b) O potencial genérico ou potencial para produzir determinados estados de 

coisas ou potencial como possibilidade, que repara, não na preservação de uma identidade 

determinada, mas no valor moral que deve ser dado ao estado das coisas ou fases que ocorrem 

durante todo o processo embrionário.  

Assim, reconhece-se que o embrião é uma realidade especial por ter a possibilidade 

tornar-se uma pessoa sempre que for possível, porém não se admite antecipadamente o caráter 

de pessoa. 

A biologia sugere que não é facilmente sustentável a ideia de que o zigoto e o pessoa-

indivíduo nascida será a mesma e terá a mesma realidade desde a origem. Um zigoto humano 

pode dar lugar a entidades qualitativamente diferentes e não só em virtude de si mesma, mas 

em virtude também de fatores externos, pois é inegável que haverá um fluxo de informação da 

mãe ao filho em formação. É por isso que seria um erro atribuir a informação genética à 

                                                 
183 SINGER, Peter. Escritos sobre uma Vida Ética. Porto Alegre: Dom Quixote. 2008, p. 160-167. 
184  BUCKLE, Stephen. Arguing from potential. Bioethics, Jul;2(3): 226-53. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8519.1988.tb00050.x#accessDenialLayout>. Acesso 
em: 04 jan. 2019. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8519.1988.tb00050.x#accessDenialLayout
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capacidade total de programação do processo de desenvolvimento185. 

 

4.2.4 Teoria do valor moral simbólico do embrião humano 
 

Para esta teoria o embrião seria a representação simbólica do milagre da vida ou o 

segredo da vida, enquanto resultado da combinação de dois fatores: a singularidade genética e 

o potencial de chegar a converter-se em um ser humano completo. 

O argumento simbólico defende que os membros da sociedade compartem uma 

atividade de respeito sobre a importância da vida humana em suas fases iniciais e que os 

embriões são símbolos potentes da vida humana, na medida em que constituem a melhor 

expressão da cadeia de acontecimentos que culmina com o nascimento de uma pessoa, e que 

merecem algum grau de respeito ainda que seja sobre esta única base. 

De forma similar, se sustenta que o ser humano não é mais que um ser membro da 

espécie biológica humana, o que em si é irrelevante. Ao contrário, a pessoa é aquele ser humano 

capaz de vida consciente e livre dotado de capacidade de disposição. A pessoa será titular de 

direitos quando puder lutar por eles, enquanto que o ser humano, como mero ser biológico, 

carece em princípio de direitos186 

 

4.2.5 Teoria dos sentimentos morais sobre o embrião 
 

Esta linha de argumentação considera que os membros de uma sociedade compartam 

uns sentimentos que, embora não esteja claramente relacionadas com regras ou princípios 

morais sistematizados e racionalmente justificados, faz parte do respeito pela própria 

moralidade, tornando-se barreiras contra ações provocadoras de medo em relação à natureza 

humana, neste caso contra o embrião humano. 

Diante da ideia anterior, pode-se argumentar que a aprovação moral de uma determinada 

ação não pode estar subordinada exclusivamente a sentimentos ou reações emocionais dos 

cidadãos, e que não pode dizer que exista tampouco entre estes últimos uma reação emocional 

homogênea nem que os sentimentos orientem sempre suas ações na mesma direção. 

 

                                                 
185 BEDATE, Carlos Alonso. El Estatuto Ético del Embrión Humano: uma reflexión ante propuestas alternativas. 
Gen-Ética: Ariel, 2003. Disponível em: <http://si.easp.es/eticaysalud/sites/default/files/el_estatuto_etico_del 
_embrion_humano.pdf>. Acesso em 04 jan. 2019, p. 18. 
186 BALLESTEROS, Jésus Llompart. Exigencias de la dignidad humana en la biojurídica. Pamplona: Eunsa, 
2004, p. 44. Disponível em: <https://www.bioeticaweb.com/exigencias-de-la-dignidad-humana-en-biojurasdica-
j-ballesteros/>. Acesso em: 04 jan. 2019. 

http://si.easp.es/eticaysalud/sites/default/files/el_estatuto_etico_del%20_embrion_humano.pdf
http://si.easp.es/eticaysalud/sites/default/files/el_estatuto_etico_del%20_embrion_humano.pdf
https://www.bioeticaweb.com/exigencias-de-la-dignidad-humana-en-biojurasdica-j-ballesteros/
https://www.bioeticaweb.com/exigencias-de-la-dignidad-humana-en-biojurasdica-j-ballesteros/
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4.2.6 Teoria dos interesses do embrião 
 

Esta teoria se constrói a partir da afirmação de somente os seres que têm interesse podem 

ser objetos de respeito e consideração moral. Desta maneira, diz-se que alguém tem interesse 

quando lhe importa o que os demais podem fazer com ele, porque é capaz de experimentar 

prazer e dor. 

Segundo esta teoria, o caso dos embriões e dos fetos não se poderia afirmar que 

realmente tenha interesse próprio uma vez que carecem de sensibilidade para sofrer ou padecer 

dor e fazer valer assim seus interesses. E, se não têm interesse, carecem de estatuto moral e não 

podem tomar-se em consideração. 

 

4.3 A perspectiva ontológica do embrião: principais teorias biológicas e filosóficas 

Em qualquer caso, a questão do estatuto bioético do embrião pode ser abordado do ponto 

de vista ontológico, isto é, levando em consideração quando a vida humana que se iniciou com 

a fecundação já é um ser humano; ou seja, quando pode falar de pessoa. 

Desta perspectiva biológica, existem diferentes posições que situa a aparição da pessoa 

em momentos distintos da evolução do embrião. Desta forma, encontramos a teoria da 

fecundação (o embrião é pessoa desde a fecundação), a teoria da nidação (considera como 

momento chave a nidação do embrião na parede uterina, ao redor do décimo-quarto dia da 

fecundação), a teoria da formação da atividade cerebral (até a oitava semana de gestação, que 

é quando se inicia), a teoria da formação do tubo neural (quando aparece o sistema nervoso 

central, aproximadamente entre a vigésima-segunda semanas de gestação), a teoria da 

identificação sexual (ao redor de doze semanas de gestação, quando ocorre a diferenciação 

sexual), a teoria da viabilidade (a partir do momento em que o feto tem a possibilidade de vida 

autônoma) e a teoria do nascimento com vida (unicamente a partir do nascimento com vida 

pode-se falar em pessoa, quando então o indivíduo adquire autonomia e individualidade 

própria)187 

Por outro lado, em um plano filosófico é possível também apreciar diversas correntes 

sobre o estatuto ontológico do embrião188:  

                                                 
187 FEMENÍA LÓPEZ, Pedro Jose. "Status" jurídico civil del embrión humano, con especial consideración al 
concebido "in vitro". Tese de Doutorado. Universidade de Alicante, 1997. Madrid: Mc.Graw Hill, 1999, p. 6-12. 
Disponível em: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3491>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
188 GRACIA, Diego Miguel Gracia Guillén. Procriação Humana Asistida: aspectos técnicos, éticos y legales. In: 
El Estatuto del Embrión. Javier Gafo (Org.). Logroño: Fundación Ciencias de la Salud, 1998, p. 79-110. 
Disponível em:<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=560758>. Acesso em 05 jan. 2019. 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3491
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=560758
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a) O enfoque substancialista de Aristóteles189 e Santo Tomás de Aquino190 segundo o 

pensamento aristotélico a dimensão constitutiva dos seres humanos, que aplicados aos seres 

vivos correspondem com alma e corpo, e a dimensão dinâmica se apoiaria em noções de 

potencia e ato, causa final e causa eficiente.  A alma seria a forma substancial dos seres viventes 

e o ato primeiro de um corpo que tem vida em potencial. O embrião possuiria desde o primeiro 

momento a alma intelectiva e por isso viria a constituir um ser humano em potencial já que 

estaria em potencial de se tornar por si só, por sua própria virtude, um ser humano, se não 

houver qualquer obstáculo impeditivo. Santo Tomás de Aquino incorpora o conceito de 

animação posterior, segundo o qual é necessário que o corpo esteja formado e organizado no 

feto para que se dê a infusão da alma. Conclui-se que somente quando o embrião alcançar um 

determinado grau de desenvolvimento que advém a infusão da alma intelectiva por Deus. 

b) O Racionalismo de Leibniz191. Este autor utiliza o termo monada para referir-se à 

substância individual de que derivaria o corpo dos homens (que seria um agregado de 

monadas), e que se caracterizaria por uma tendência ao constante desenvolvimento na 

pluralidade do real, pelo que compreenderia tanto a individualidade como a universalidade. 

Para ele o embrião seria uma espécie de ser em miniatura, cujo desenvolvimento constituiria na 

implantação de suas formas. 

c) A Perspectiva Utilitarista: Esta corrente parte de sua oposição tanto para a moral as 

morais ascéticas baseada nos fundamentos religiosos como as morais que somente têm 

fundamento na razão. Entre seus seguidores encontramos David Hume192, para quem a natureza 

humana é sobretudo passional, é sentimento e instinto mais que razão e Paul Singer cuja 

caracterização do conceito de pessoa há que se ter em conta o primado da sensibilidade, a 

consideração da qualidade de vida e o bem-estar frente à sacralidade da vida. Quanto ao embrião 

deve-se partir da importância decisiva que outorga a autoconsciência como motivo fundamental 

da atribuição de direitos. 

d) O Enfoque Realista: Na perspectiva realista do homem devemos nos referir a Xavier 

Zubiri193. O processo de desenvolvimento biológico é importante diferenciar três aspectos: o 

                                                 
189  ARISTÓTELES. Física. Tradução: Lucas Angioni. Campinas: UNICAMP, 2013. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/6912426/Aristóteles_F%C3%ADsica_I_e_II>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
190  TOMÁS DE AQUINO, Santo. Suma Teológica (completa). Disponível em: 
<https://www.passeidireto.com/arquivo/28595479/suma-teologica-completa-sao-tomas-de-aquino>. Acesso em: 
05 jan. 2019. 
191 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologia. Trad. Adelino Cardoso. Lisboa: Colibri, 2016. Disponível em: 
<https://research.unl.pt/files/2415323/Monadologia_FINAL.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
192 HUME, David. Um Tratado da Natureza Humana. Trad. Rachel Gutiérrez & José Sotero Caio. Florianopolis: 
Paraula, 2016. Disponível em: <http://lelivros.love/book/download-um-tratado-da-natureza-humana-david-hume-
em-epub-mobi-e-pdf/#tab-additional_information>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
193 ZUBIRI, Xavier.Sobre el hombre. Madrid: Alianza, 2007, p. 430.  

https://www.academia.edu/6912426/Arist%C3%B3teles_F%C3%ADsica_I_e_II
https://www.passeidireto.com/arquivo/28595479/suma-teologica-completa-sao-tomas-de-aquino
https://research.unl.pt/files/2415323/Monadologia_FINAL.pdf
http://lelivros.love/book/download-um-tratado-da-natureza-humana-david-hume-em-epub-mobi-e-pdf/#tab-additional_information
http://lelivros.love/book/download-um-tratado-da-natureza-humana-david-hume-em-epub-mobi-e-pdf/#tab-additional_information
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primeiro é a continuidade, que impossibilita distinguir com exatidão entre o antes e o depois. 

Em segundo lugar, que a continuidade ou a gradação dos processos biológicos é compatível 

com as emergências instantâneas de propriedades novas, qualitativamente diferentes às 

existentes no momento anterior. E, em terceiro lugar, que o todo biológico não é igual a soma 

das partes.  

A pergunta que se impõe é quando a nova vida humana pode considerar-se 

individualizada. É necessário duas propriedades: a unicidade, isto é, a qualidade de ser único e 

a unidade, que faz referência a uma realidade positiva que se distingue de outra. Segundo os 

conhecimentos atuais, a limitação da capacidade de ser diferente parece começar com a nidação, 

embora existam casos em que isto não é tão claro; pois, não se pode descartar que depois da 

nidação se desprenda algumas células e formem um outro indivíduo por estar situadas em um 

lugar apropriado194.  

A postura imperante a respeito do estatuto bioético do embrião reconhece uma gradação 

no desenvolvimento do mesmo, juntamente com uma maior consideração moral conforme esta 

evolução vai ocorrendo. 

 

4.4 O problema dos embriões excedentários: a teoria da árvore de decisões  

Uma das particularidades que incorpora o DGP à fecundação in vitro consiste em que a 

seleção de embriões ocorre de acordo com critérios genéticos e não simplesmente morfológicos. 

Portanto, para se analisar os embriões pelo DGP tem-se que fecundar um número de ovócitos 

superior ao que seria necessário para realizar uma fecundação in vitro normal (sem DGP), e 

isso, a fim de poder escolher entre uma quantidade suficiente deles. Em outras palavras, 

devemos dar origem a um maior número de embriões para obter vários com as características 

desejadas. 

Assim, os embriões dito excedentários é considerado como uma parte inevitável – e ao 

mesmo tempo básica e essencial – da técnica do DPG, o que abre também o problema ético do 

que fazer com os ditos embriões, que destino lhes dar que responda à dignidade e proteção que 

lhes corresponde. 

Uma tentativa para dar uma resposta a esta situação é a defendida pela teoria da 

construção de uma árvore de decisões por parte dos progenitores, com caráter prévio à 

realização das técnicas, e como parte integrante do consentimento informado, necessário para 

                                                 
194 LACADENA, Juan Ramón. Individualización y mismidad genética en el desarollo humano. Gen-Ética: Ariel, 
2003, p. 113-121.  
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os mesmos. A citada árvore de decisões estaria em conformidade com os seguintes critérios195: 

a) Favorecendo que os embriões excedentários congelados sejam realmente usados para 

a procriação, principalmente pelo próprio casal ou facilitando sua doação para outros casais, de 

forma que se evite ou reduza ao máximo outras soluções possíveis. A esse respeito, deve-se 

exigir a responsabilização do casal com relação a seus embriões congelados antes do início do 

tratamento, durante o tratamento e no período de congelação, prevendo-se também as 

desavenças que poderão ocorrer entre ele, falecimento ou desentendimento. 

b) Nos casos de DGP esta solução não é factível uma vez que os embriões são 

descartados devido serem portadores de genes defeituosos e nenhum casal os utilizaria para si. 

Também seria aplicável com respeito aos embriões gerados por motivos de DGP extensivo 

(com fins terapêuticos para terceiros) que teriam sido descartados, não por portar uma 

enfermidade, mas pela simples falta de histocompatibilidade com a irmã(o) enferma(o). 

c) Se os embriões não puderem ser utilizados para fins procriativos, uma vez seguido 

todos os passos da árvore de decisões, mostra-se favorável que estes sejam utilizados para fins 

de pesquisa, como alternativa preferível a sua destruição. 

d) A destruição do embrião seria uma medida excepcional, os pais deveriam ser 

conscientes de que, em caso extremo, tal possibilidade seria consequência de suas decisões ou 

omissões conscientes. 

A mencionada árvore de decisões consta da vigente lei 14/2006 sobre as técnicas de 

reprodução humana assistida na Espanha196, quando se estabelece os destinos possíveis que se 

possa dar aos embriões criopreservados: a) a utilização pela própria mulher ou seu cônjuge; b) 

a doação para fins reprodutivos; c) a doação para fins de pesquisa; d) o descarte do embrião, 

sem outra utilização. Em resumo, a legislação atual espanhola prima em igualdade de condições 

no destino e na investigação, uma vez que o que se quer é favorecer a investigação com 

embriões excedentários197 

 

                                                 
195 ESPANHA. Ministerio de Sanidad, Servicios Socialies e Igualdad. Comissión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida. Registro SEF: registro nacional de atividade 2015. Disponível em: 
<http://www.cnrha.mscbs.gob.es/registros/pdf/Informe_Global_Registro_actividad_2015.pdf>. Acesso em: 05 
jan. 2019.  
196 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006. 26.05.2006. Técnicas de Reproducción Humana Assistida. 
Disponível em: <http://https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf>. Acesso em: 16 
dez. 2018. 
197 ESPANHA. Jefatura Del Estado. Ley 14/2006. 26.05.2006. Técnicas de Reproducción Humana Assistida. 
Disponível em: <http:// https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf>. Acessado em: 
16 dez. 2018. 

http://www.cnrha.mscbs.gob.es/registros/pdf/Informe_Global_Registro_actividad_2015.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
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CAPÍTULO 5. CASOS CLÍNICOS DE SELEÇÃO DE EMBRIÕES 
MEDIANTE DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTATÓRIO 

Neste capítulo será analisado alguns casos clínicos de seleção de embriões mediante a 

técnica do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGP) que apresentam uma reflexão 

bioética e jurídica em particular. 

 

5.1 Premissa de partida: o procedimento discursivo e interdisciplinar como método 

adequado para resolver os complexos problemas da biomedicina 

 
No século XXI contemplou-se a queda das grandes ideologias que vinham funcionando 

como explicações científicas da totalidade da vida e do papel do homem na história. Esta 

situação deu lugar ao que alguns autores denominam pós-modernidade, na qual mentalidade 

relativista desempenha seu papel principal198. 

A filosofia abandona a partir de então a discussão sobre os grandes problemas 

existenciais do homem, sobre a identificação das normas morais básicas e dá preferência a uma 

ética do tipo discursivo, que tem entre como principais autores Apel e Habermas, para quem o 

que deve prevalecer quando se trata de saber o que é moralmente correto é o consenso alcançado 

através do discurso, porém um consenso que seja universal, isto é, aceitável por qualquer ser 

racional. 

Quanto a contribuição do Direito nesta matéria, resulta óbvio que não se pode abranger 

e regular a grande quantidade de situações clínicas conflitivas que se pode verificar, 

especialmente em um campo relativamente novo como o DGP, por isso, necessariamente, ficará 

atrás de uma realidade que está do outro lado, mudando constantemente.  

É verdade que hoje o direito nos diz que não há uma seleção de indivíduos, raça ou sexo, 

e também não tem a intenção de modificar os caracteres não patológicos199, porém o problema 

é que as situações clínicas que surgem são por vezes preenchidas com os desejos e interesses 

de diversos tipos, que não há sempre uma fronteira clara entre o patológico e o que não é 

patológico, e que com o tempo provavelmente será mais difícil encontrá-lo. 

O professor espanhol Romeo Casabona afirma que o legislador ao regular questões 

relacionadas com as ciências da vida e, portanto, com a genética humana, parte de três premissas 

                                                 
198 MARTÍN, Isidoro Sánchez. Bioética y Religión. Madrid: Consejería de Sanidad y Consumo, 2005, p. 3-5. 
Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3843454>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
199 BEAUCHAMP, Tom L. & CHILDRESS, James F. Principles of Biomedical Ethics. 7 ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2012, p. 239. 
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insofismáveis: o consenso, a gradação na intervenção e a provisionabilidade; esta última 

derivada da mudança de natureza do material em questão, o que impossibilita aspirar à 

regulação com vocação permanente200. 

Por estas razões, talvez a contribuição mais relevante do mundo do Direito, e sua maior 

aspiração, sob pena de querer judicializar um certo número de casos, poderia ser a definição 

dos canais apropriados para a resolução de problemas através da criação de órgãos ou comitês 

que devem tomar as decisões, assim como a estrutura, composição e forma de atuação dos 

mesmos. Resumindo, definir as regras para levar em conta a resolução dos conflitos, mas não 

para resolvê-los através da promulgação de uma infinidade de normas estritas. 

 

5.2 Primeiro caso: seleção de embriões por sexo dirigida a evitar descendentes 

portadores de doenças genéticas 

 
Um casal solicita um tratamento de DGP devido o homem ser portador de hemofilia e, 

embora não apresente um risco de ter filhos afetados desta doença (porque trata-se de uma 

doença ligada ao cromossomo X e quem a transmite são as mães), todas suas filhas serão 

saudáveis, porém portadoras, e todos os homens serão sadios e não portadores desta doença. 

O casal quer ter filhos homens para não transmitir um futuro problema a sua descendência. 

Diante desta situação podemos realizar um DGP de sexo para seleção de embriões de sexo 

masculino e descartar os embriões femininos uma vez que todas serão portadoras de hemofilia? 

Aqui quem solicita a realização de DGP é um homem que nunca poderá dar origem a 

crianças com hemofilia, mas apenas as filhas portadoras ou a filho não portadores da doença. 

Estamos, portanto, diante de uma suposição na qual a doença hereditária não irá manifestar-se 

em nenhum caso em uma geração imediata, podendo talvez se manifestar nos netos. A questão 

que se coloca é se justificaria, com base na liberdade reprodutiva dos pais, utilizar aqui a técnica 

de DGP, com a geração de embriões complementares que implicam poder fazer a oportuna 

seleção. 

Se analisássemos esta situação perante o que está estabelecido no Código de Saúde 

Francês, quando nos referimos aos aspectos legais, devemos ter em mente que é necessário para 

justificar o DGP que o casal tenha uma alta probabilidade de ter um filho afetado por uma 

doença genética de particular gravidade, reconhecida como incurável no momento do 

                                                 
200 CASABONA, Carlos Maria Romeo. Los Genes y sus Leyes: el derecho ante el genoma. Granada: Comares, 
2016, p. 128. 
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diagnóstico201. 
Art. L162-17. O diagnóstico genético pré-implantacional feito a partir de 
células retiradas do embrião in vitro é permitido apenas excepcionalmente sob 
as seguintes condições: 
Um médico que trabalha em um centro de diagnóstico pré-natal 
multidisciplinar, conforme definido pelo Artigo L. 162-16, deve certificar que 
o casal, devido à sua situação familiar, tem uma alta probabilidade de dar à 
luz a uma criança que sofre de uma doença genética de particular gravidade 
reconhecida como incurável no momento do diagnóstico. 
O diagnóstico só pode ser feito quando um dos pais tenha identificado 
previamente e precisamente a anormalidade ou a anormalidade responsável 
por tal doença. 
Ambos os membros do casal devem expressar por escrito seu consentimento 
para o diagnóstico. 
O diagnóstico não pode ter outro objetivo senão o de investigar a patologia e 
os meios para preveni-la e tratá-la. 
Só pode ser realizado em um estabelecimento especificamente autorizado para 
o feito, após consulta à Comissão Nacional de Medicina e Biologia 
Reprodutiva e Diagnóstico Pré-Natal e nas condições definidas por decreto do 
Conselho de Estado. 

Assim, no caso da França o DGP só é admitido quando a doença afetar diretamente o 

filho do casal que solicita o diagnóstico. De acordo com essa abordagem, o caso de hemofilia 

que estamos estudando estaria fora da estrutura autorizada, como seria, se aplicável, os netos 

dos pais que poderiam sofrer da doença, mas nunca os filhos dos últimos.  

No direito Espanhol a Lei de Reprodução Assistida de 2006, configura como infração 

grave a seleção de sexo com fins não terapêuticos ou terapêuticos não autorizados202, admite 

diretamente a realização do DGP para a detecção de enfermidades hereditárias graves, de 

aparecimento precoce e não suscetíveis a tratamento curativo pós-natal de acordo com o 

conhecimento científico atuais, a fim de realizar a seleção do embrião dos pré-embriões não 

afetados para sua transferência203.  

Também, a Lei No. 14/2007, de 03 de Julho de 2007 – Investigação Biomédica autoriza 

a consecução para determinados fins, entre os quais se encontram o terapêutico, principalmente 

para selecionar o sexo em casos de enfermidades ligadas aos cromossomas sexuais e 

                                                 
201 FRANÇA. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, revogada pela Ordonnance 2000-548 
2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000 – art. L162-7. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tpl
gfr33s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692578&dateTexte=20190106&c
ategorieLien=id#LEGIARTI000006692578>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
202 ESPANHA. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre as técnicas de reprodución humana assistida: art. 26.2. 
Disponível em:<https://www.boe.es/buscar/act.php?ig=BOE-A2006-9292>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
203 ESPANHA. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre as técnicas de reprodución humana assistida: art. 26.2. 
Disponível em:<https://www.boe.es/buscar/act.php?ig=BOE-A2006-9292>. Acesso em: 05 jan. 2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000549618&dateTexte=20000621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000549618&dateTexte=20000621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000217229&dateTexte=20000621&categorieLien=id#JORFTEXT000000217229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000217229&dateTexte=20000621&categorieLien=id#JORFTEXT000000217229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692578&dateTexte=20190106&categorieLien=id#LEGIARTI000006692578
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692578&dateTexte=20190106&categorieLien=id#LEGIARTI000006692578
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=395F750E6FFC02357E7588CAA151C174.tplgfr33s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692578&dateTexte=20190106&categorieLien=id#LEGIARTI000006692578
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especialmente o cromossoma X, evitando-se sua transmissão204.  

Tendo em vista que a legislação espanhola não especifica se a doença terá que estar no 

filho do casal requerente, poderia ser interpretada como admissível o DGP para seleção de sexo 

nos casos em que a doença a ser evitada não seria necessariamente sofrida por quem vai nascer, 

que seria apenas portador. A legislação espanhola aparentemente ante o cenário legal é mais 

flexível que a francesa para que os pais possam decidir sua opção reprodutiva neste tipo de 

situação.  

 

5.3 Segundo caso: seleção de embriões afetados por uma enfermidade 

 
É possível também ocorrer casais constituídos por pessoas com certas doenças como a 

acondroplasia ou surdez, que solicitam ter um filho com as mesmas doenças físicas que eles 

padecem, com a finalidade de haver uma maior integração familiar. Estes casais sustentam que 

uma criança sem uma das patologias descritas poderia sofrer mais em uma família com estas 

doenças, a quem os filhos os veriam teoricamente como estranhos205. 

A Sociedade Européia de Reprodução Humana (ESHRE) considera que uma criança 

afetada por alguma destas patologias realmente só se encontrará confortável naquele ambiente 

estrito de subcultura e laços familiares; porém, a funcionalidade da criança dentro da sociedade 

estaria seriamente afetada por sua incapacidade. Por este motivo, entendem que não se justifica 

a citada restrição e entendem que o DGP não deve ser utilizado para este propósito206. 

De qualquer forma, o ordenamento jurídico proíbe claramente este tipo de prática, por 

aplicação dos princípios gerais do Direito que impedem causar dano a outra pessoa (alterum 

non laedere), bem como a proclamação de que as técnicas de reprodução assistida tem entre 

seus fins a prevenção de enfermidades de origem genética, ou a exigência de que estas técnicas 

sejam utilizadas apenas quando não ocorra grave risco para a saúde física ou mental da mulher 

ou dos descendentes. 

A realização da seleção embrionária dirigida deliberadamente com a finalidade de 

nascer com graves alterações físicas ou psíquicas, poderia responsabilizar os pais por dano a 

procriação, podendo os filhos ingressarem com ação indenizatória contra seus próprios pais por 

                                                 
204  ESPANHA. Ley 14/2007, de 03 de julio, sobre Investigación Biomédica: art. 34. Disponível em: 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12945>. Acessado em: 05 jan. 2019. 
205 SHAW, Joshua. Selecting for Disabilities: selection versus modification. The New Bioethics. 24, 2018, p. 44-
56. 
206 DE RYCKE, M.; BELVA, F.; GOOSSENS, V.; MOUTOU, C. SENGUPTA, S.B. TRAEGER-SYNODINOS, 
J.; COONEN, E. ESHRE PGD Consortium Data Collection XIII: cycles from January to December 2010 with 
pregnancy follow-up to October 2011. Hum. Reprod., Aug;30(8):12 Jun. 2015, p. 1763-89. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12945
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sua atuação. Caso estas alterações fossem provocadas pelos pais após a vida embrionária 

(durante a gravidez), estaríamos frente ao delito de lesão corporal de natureza grave, 

expressamente previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 129, com pena de reclusão de 

dois a oito anos207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207  BRASIL. Decreto-Lei N. 2.848 de 07 dez. 1940: código penal brasileiro – art. 129. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 06 jan. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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CAPÍTULO 6. SELEÇÃO DE EMBRIÕES E LIBERDADE 
REPRODUTIVA NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

6.1 O argumento de brincar de Deus frente à ética da piedade 

O DGP implica na seleção de alguns embriões em detrimento de outros. No plano 

teórico, o critério fundamental desta seleção é a saúde genética do embrião (para que se evite 

transmitir à descendência doenças hereditárias graves. Nem sempre a indicação do DGP é de 

caráter médico.  

Alguns descartam totalmente qualquer tipo de seleção por considerar contrário à 

dignidade humana. Outros, aceitam a seleção através do DGP quando é para se evitar doenças 

genéticas. E, finalmente, os que admitem a DGP de forma mais ampla, além da esfera médica 

(para fins de caráter familiar ou social, desejos de perfeição, etc.). 

Alguns dos temores diante dos avanços do conhecimento do genoma humano e sua 

possível manipulação é a intromissão na herança genética do indivíduo. O Papa Bento XVI 

quando era o Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, falava de uma autentica revolução 

do homem contra os pressupostos biológicos. Ressaltava que já não se admite que a natureza 

tenha algo a dizer, que para muitos é melhor que o homem possa modelá-la a seu gosto. Para o 

Papa Bento XVI isto dissimula uma insurreição do homem contra seus limites que leva consigo 

mesmo como um ser biológico. Segundo sua concepção, o homem opõe-se ao extremo a ser 

criatura e pensa que tem que ser seu próprio criador, versão moderna do sereis como deuses. 

Crê o homem, em definitivo, que tem que ser como Deus208. 

Neste sentido, os médicos, os geneticistas e aos pais são acusados de colocar em dúvida 

o plano de Deus, a corrigir e julgar os erros do Criador209.  O filósofo racionalista Espinosa 

sustenta que é impossível que o homem deixe de ser uma parte da natureza e que não siga a sua 

ordem básica. A potência do homem não é outra coisa que parte da infinita potência divina, que 

é a mesma, da Natureza. Aperfeiçoar o entendimento não é outra coisa que conhecer a Deus, 

seus atributos e as ações que derivam da necessidade de sua natureza. São necessariamente boas 

todas as coisas que o homem é causa eficiente e que se definem pela razão210. 

Ainda explica Espinosa: 

                                                 
208 RATZINGER, Joseph. O Sal da Terra.Rio de Janeiro: Imago, 2005, p. 142. 
209 McGEE, Glenn. The Perfect Baby: parenthood in the New World of Cloning and Genetics. 2 ed. Maryland: 
Rowman & Littlefield, 2000, p. 91. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/31734999_El_bebe_perfecto_tener_hijos_en_el_nuevo_mundo_de_l
a_clonacion_y_la_genetica_G_McGee>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
210 ESPINOZA, Benedictus de. Ética. 2 ed. São Paulo: Autêntica, 2007, p. 368-369. 

https://www.researchgate.net/publication/31734999_El_bebe_perfecto_tener_hijos_en_el_nuevo_mundo_de_la_clonacion_y_la_genetica_G_McGee
https://www.researchgate.net/publication/31734999_El_bebe_perfecto_tener_hijos_en_el_nuevo_mundo_de_la_clonacion_y_la_genetica_G_McGee
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Tudo o que há na natureza que julgamos ruim, ou seja, tudo o que julgamos 
que pode impedir que existamos e disfrutemos de uma vida racional, é lícito 
que separemos de nós pelo procedimento que acharmos mais seguro; e, ao 
contrário, tudo o quanto que julgarmos de bom, ou seja, que resulte útil para 
a conservação de nosso ser e o proveito de uma vida racional, é lícito tomar 
para nosso uso e usá-lo de qualquer modo; e, em termos absolutos, é legal para 
todos, em virtude do direito supremo da natureza, fazer o que julgar ser em 
útil para nós. 

Destas reflexões infere-se que não há razão para temer o progresso científico, mesmo 

quando afetar nossa biologia; pois, no fundo não deixam de ser atos naturais do homem que de 

alguma forma estão no roteiro da própria natureza divina. 

 

6.2 A liberdade reprodutiva na tomada de decisões sobre a seleção de embriões. 

No campo genético, onde a técnica de DGP, a medicina preventiva deve conservar 

sempre sua natureza fundamental de conselho no duplo sentido de, por um lado, opinião do 

profissional dado o interesse do paciente, e por outro, de opinião expositiva ou consultiva. 

Trata-se que o interessado decida em última análise o que considera melhor para ele, 

livre de toda coação, entre outras questões porque a informação sobre o genótipo não informa 

exatamente sobre o fenótipo (a expressão da doença, seu aparecimento, sua evolução, sua 

gravidade e nem seu prognóstico, já que é necessário ter em conta também outros fatores como 

o comportamento, alimentação e o meio ambiente)211. Articula-se desta forma o conceito de 

liberdade reprodutiva como uma liberdade de caráter individual ou do casal.  

Para Stuart Mill 212 , quem é livre carece de imposições e intervenções externas, 

admitindo unicamente como limite a atuação livre que pode causar danos aos outros, o que 

legitimaria a intervenção Estatal ou de qualquer outro poder. Qual seria então o critério para 

limitar a liberdade reprodutiva, sobre tudo a liberdade associada às possibilidades de influir na 

configuração genética dos que tem seu desenvolvimento nos processos de procriação assistida? 

Encontramos no âmbito internacional um princípio universal de grande utilidade, que é 

aquele que proclama a proteção das gerações futuras sobre a máxima de que as decisões 

tomadas hoje devem ter em conta as necessidades e interesse das gerações futuras213.  

Este princípio, em sua formulação bioética mais recente, aparece na Declaração 

                                                 
211 LAGRÉE, Jacqueline. Le Médecin, le Malade et le Philosophe. Rennes: PUR, 2017, p. 101-102. 
212  MILL, John Stuart. On Liberty. Kitchener: Batoche: 2001, p. 103. Disponível em: <https://eet.pixel-
online.org/files/etranslation/original/Mill,%20On%20Liberty.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
213 UNESCO. Human Rights for Future Generations (1994). Universidad de La Laguna (Espanha). Disponível 
em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098614?posInSet=1&queryId=13904de6-46cb-445f-9204-
4b405fb1ea7b>. Acesso em: 06 jan 2019. 

https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20On%20Liberty.pdf
https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20On%20Liberty.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098614?posInSet=1&queryId=13904de6-46cb-445f-9204-4b405fb1ea7b
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098614?posInSet=1&queryId=13904de6-46cb-445f-9204-4b405fb1ea7b
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Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005214, que tem entre outros objetivos o de 

proporcionar um marco universal de princípios e procedimentos que sirvam de guia aos países 

na formulação de leis, políticas ou outros instrumentos no âmbito da bioética.  

Esta Declaração Universal contém um preceito, que afeta indiretamente o DGP, quando 

afirma que deveria ter-se em conta as repercussões das ciências da vida nas gerações futuras, 

em particular na constituição genética215. 

Esta advertência faz-nos ficar alertas e estabelecer uma proteção mínima contra a 

determinação completa da constituição genética humana por um terceiro, cuja ameaça seria a 

clonagem deliberada dos seres humanos e restrição da liberdade dos indivíduos e o livre 

desenvolvimento da personalidade de cada um.  

Dessa forma, vê-se um fenômeno novo de grandes repercussões para a sociedade de 

nosso tempo, no qual as regras do jogo não estão todas escritas; porém, devem esboçar-se o 

quanto antes se não quisermos que estes acontecimentos nos oprimam. 

 

6.3 O conteúdo da liberdade reprodutiva 

As bases morais do conceito de liberdade reprodutiva seriam, genericamente, a 

autodeterminação ou autonomia pessoal, bem-estar dos indivíduos e a igualdade de 

expectativas e oportunidades que geram entre homens e mulheres.  

Outros autores consideram que a liberdade reprodutiva constitui mais que liberdade, um 

direito integrado em outros de caráter constitucional como a liberdade, a dignidade humana, o 

livre desenvolvimento da personalidade, a intimidade ou o direito de ter uma família216. 

No que se refere os aspectos jurídicos da liberdade reprodutiva associada reprodução 

assistida, a utilização do DGP e das limitações em matéria de seleção de sexo dos filhos, pode-

se evidenciar que a legislação brasileira permite que casais ou mulheres solteiras podem ter 

uma família monoparental. Não é requerido, inclusive que exista um problema de esterilidade 

nas usuárias desta técnica. A única limitação é a de que se a mulher for casada terá que ter o 

consentimento do marido. 

 

                                                 
214  UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos – art. 4º (2006). Disponível em: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=62fcb2e4-02f4-4462-8b93-
1e05bf3baf72>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
215  UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos – art. 16º (2006). Disponível em: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=62fcb2e4-02f4-4462-8b93-
1e05bf3baf72>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
216 GOMÉZ SÁNCHEZ, Yolanda. Derechos Fundamentales. Madrid: Aranzadi, 2018, p. 178-181. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=62fcb2e4-02f4-4462-8b93-1e05bf3baf72
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=62fcb2e4-02f4-4462-8b93-1e05bf3baf72
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=62fcb2e4-02f4-4462-8b93-1e05bf3baf72
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_por?posInSet=1&queryId=62fcb2e4-02f4-4462-8b93-1e05bf3baf72
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6.4 Os limites da liberdade reprodutiva nos processos de reprodução assistida: A 

paternidade responsável. 

No Chipre, o Estado tem estabelecido um programa de detecção genética que obriga os 

casais que desejam se casar a obter uma licença ou certificado pré-matrimonial, visto que, a 

talassemia, uma doença amplamente difundida nesta ilha e que leva a morte precocemente.  

Portanto, os esforços sociais para prevenir os danos da transmissão genética e a 

liberdade reprodutiva dos indivíduos não têm que estar necessariamente em conflito, uma vez 

que a maioria dos pais tenham grande interesse no bem-estar de seus filhos e utilizem 

voluntariamente a informação ou as intervenções genéticas disponíveis para evitar-lhes 

doenças217 

Desta forma, a natureza jurídica dos direitos reprodutivos tem que se conformar entre a 

liberdade e a responsabilidade. Não há direitos reprodutivos absolutos, uma vez que há sempre 

um limite claro para os mesmos em direitos e necessidades dos filhos nascidos e futuros e o 

bem comum. 

 

6.5 A Liberdade reprodutiva e justiça social. 

A medida que a tecnologia genética se desenvolve, surgem dois tipos fundamentais de 

condicionantes em forma de decisões sobre a reprodução218: a)  acesso a informação: as opções 

de reprodução se tornam mais difíceis e menos livres quando se produzem em um contexto de 

informação coercitiva ou insuficiente; b) as pressões econômicas e sociais, em forma de falta 

de apoio social, ingressos insuficientes ou impossibilidade de obter seguros de saúde, podem 

criar situações nas quais as decisões na reprodução são, de fato, tão limitados como se 

estivessem restringidas por lei, forçando indiretamente, por exemplo, a que uma mulher aborte 

um feto com risco de ser portador de uma enfermidade genética.  

Chegamos a conclusão, que uma pessoa que sofre dessa incapacidade, por falta de 

informação ou por falta de possibilidade de acesso a um aconselhamento genético, foi objeto 

de uma injustiça. No futuro, uma mulher que se negue a utilizar as tecnologias de reprodução 

humana poderá ser considerada como irresponsável por permitir correr o risco de ter um filho 

                                                 
217 BROCK, D.W. La Liberdad Reprodutiva y la Prevención del Daño. 1 ed. Genética y Justicia: Cambridge 
University Press, 2002, p. 193-200. 
218 Mc.GEE, Glenn. The Perfect Baby: parenthood in the New World of Cloning and Genetics. 2 ed. Maryland: 
Rowman & Littlefield, 2000, p. 32-33. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/31734999_El_bebe_perfecto_tener_hijos_en_el_nuevo_mundo_de_l
a_clonacion_y_la_genetica_G_McGee>. Acesso em: 06 jan. 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/31734999_El_bebe_perfecto_tener_hijos_en_el_nuevo_mundo_de_la_clonacion_y_la_genetica_G_McGee
https://www.researchgate.net/publication/31734999_El_bebe_perfecto_tener_hijos_en_el_nuevo_mundo_de_la_clonacion_y_la_genetica_G_McGee
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com alguma malformação de origem genética219. 

A máxima que se extrai da ideia anterior é que, aumentando nossa capacidade em 

matéria genética para prevenir ou tratar enfermidades, o território do individual irá se 

deslocando para o social, e este novo território que vai surgindo será colonizado pelas ideias de 

justiça. 

Os problemas referidos fazem com que venha a nossa memória o fantasma da eugenesia, 

cujas consequências mais dramáticas o mundo conheceu principalmente no regime alemão 

nazista, no qual se exterminou milhões de pessoas por razões de saúde e raciais.  

Contudo, a eugenesia nos dias atuais está circunscrita ao âmbito médico e vista como 

um problema individual, do casal ou da família; enquanto a eugenesia clássica estava concebida 

como um assunto de política social e sobre a mesma produzia-se o intervencionismo do Estado. 

Nos dias de hoje o direito deverá normatizar e deixar claro que a eugenesia deverá ser somente 

a terapêutica; ou seja, para a prevenção de doenças genéticas.220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
219 LUJÁN, José Luiz. Eugenesia: de la ética a la política. In: La Eugeneis Hoy. Casabona, Romeo (Ed). Bilbao: 
Fundación BBVA, 1999, p. 247-249. 
220 COHEN, I.Glen & ADASHI, Eli Y. Made-to-order embryos for sale: a brave new world? N Engl J Med. 
(368):26, 2013. 
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CAPÍTULO 7. EUGENESIA E NEOEUGENESIA 

7.1 Origem do conceito, classes e graus de eugenesia. 

O termo eugenesia foi dado por Francis Galton221 aos fins do século XIX, que definiu 

como a ciência que trata de todos os fatores que melhoram as qualidades próprias da raça, 

incluindo as que desenvolvem a melhor forma. Galton que utilizou as teorias de Charles 

Darwin222, propunha o recurso de todos os fatores sociais utilizáveis que pudessem melhorar a 

qualidade racial, tanto física com mental, das gerações sucessivas. 

Doutrinariamente, entre as classes de eugenia distingue-se a: a) eugenia positiva: 

favorece a transmissão de caracteres desejados (estimulando o casamento selecionado, 

utilizando-se o espermatozoide de pessoas com traços físicos ou intelectuais ótimos; e a b) 

eugenesia negativa: que pretende evitar a transmissão de caracteres não desejados (mediante a 

esterilização, contracepção, aborto, etc.).  

A seleção de embriões pelo DGP seria um exemplo de eugenesia negativa, sempre que 

se intente a não transmissão à descendência de doenças hereditárias graves. A conversão 

poderia ocorrer em eugenesia positiva se o objetivo fosse a transmissão de caracteres desejados 

(como a seleção de sexo dos embriões por razão de preferência familiar dos pais).  

Sem que esqueçamos os movimentos de eugenias no começo do século, que propunham 

a melhora da raça e a proteção da espécie, os descobrimentos atuais sobre o genoma humano e 

a potencialidade de algumas técnicas associadas à reprodução humana assistida (como o DGP), 

permitem em nossos dias levar a repensar o pensamento de eugenia. 

Surge então, uma nova eugenesia, denominada neoeugenesia, que apresenta caracteres 

muito distintos dos da eugenesia clássica. A nova eugenesia está colocada no momento como 

uma questão médica, própria da esfera da relação médico-paciente e, como um assunto de saúde 

individual vinculada a decisões reprodutivas dos casais223. 

 

7.2 A eugenesia “laissez faire” e a eugenesia utópica. 

Philip Kitchner224 analisou as conotações da nova eugenesia e distinguiu a eugenesia 

clássica e a nova eugenesia, que dá o nome de eugenesia laissez-faire que deriva do 

                                                 
221 GALTON, Francis. Inquiries into Human Faculty and its Development. Saint Louis: Gavan Tredoux, 2001, 
p.17. Disponível em: <http://galton.org/books/human-faculty/text/human-faculty.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
222  DARWIN, Charles. A Origem das Espécies. Porto: Lello & Irmão, 2003. Disponível em: 
<http://ecologia.ib.usp.br/ffa/arquivos/abril/darwin1.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2019. 
223 CASABONA, Romeo. Las Práticas Eugenésicas: nuevas perspectivas. Madrid: Comares, 1999, p. 5-11.  
224 KITCHER, Philip. Vidas por venirs: la revolución genética. Ciudad de Mexico: Instituto de Investigaciones 
Filosoficas, 2013, p. 185-205. 

http://galton.org/books/human-faculty/text/human-faculty.pdf
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conhecimento molecular e a que considera, em princípio, eticamente aceitável. A característica 

principal desta nova eugenesia é que ela tenta respeitar a liberdade reprodutiva de cada 

indivíduo, enquanto permite que as pessoas decidam por si só quais são os traços que desejam 

promover e quais querem evitar. 

O autor citado também conceitua a eugenesia utópica ou ideal, que trataria de conjugar 

a liberdade reprodutiva individual com a educação e a discussão pública da reprodução 

responsável, e que estaria sustentada nos seguintes elementos: uma informação genética ao 

alcance de todos os cidadãos por igual e um respeito às decisões reprodutivas individuais sobre 

a bae de uma educação prévia sem coação. Na eugenesia utópica existiria um respeito 

universalmente compartilhado pelas diferenças, unido a um compromisso público de tornar 

realidade o desenvolvimento potencial de todos os que nasceram. 

 

7.3 A defesa intransigente da eugenesia individual ou liberal. 

Há um setor doutrinário que admite abertamente a seleção de caracteres genéticos pelos 

casais que desejem se reproduzir, sempre que as decisões tomadas respondam a sua liberdade 

individual e que não haja imposição de terceiros nas opiniões reprodutivas225. 

Partindo-se da ideia anterior, este setor rebate três aspectos com maior intensidade na 

crítica da eugenesia individual ou liberal: a) a possibilidade de coerção nas condutas 

reprodutivas por parte dos governos ou instituições. O direito de reproduzir-se sem 

interferências de terceiros é uma das liberdades fundamentais reconhecida pelo direito 

internacional e as teorias morais; b) a eugenesia individual que é o eixo da subjetividade para a 

perfeição humana e as consequências das decisões reprodutivas dos pais que podem ter sobre 

os filhos em matéria de eleição da formação que vão receber, a educação em valores morais, 

políticos e religiosos, etc.; e por fim, há a crítica de que a eugenesia individual pode gerar 

desigualdades e conduzir a classificação dos cidadãos em função de suas possibilidades de 

acesso à tecnologia genética criando elites (genetic overclass).  

Este com certeza não é um problema novo e se dá ao fato de que no mundo tolera-se 

tanta desigualdades a respeito das circunstâncias com que nascem os filhos, sendo difícil de 

sustentar que haja algo mais ofensivo ou moralmente mais problemático nas vantagens 

biológicas que nas vantagens sociais e econômicas. 

Questiona-se também se a eugenesia individual, uma vez acessível a todos possa 

                                                 
225 CAPLAN, Arthur; McGEE, Glen; MAGNUS, David. What is immoral about eugenics? London: British 
Medical Journal (13:319(7220)), 1999, p.1284. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 
/PMC1129063/>. Acesso em: 06 jan. 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles%20/PMC1129063/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles%20/PMC1129063/
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conduzir a uma sociedade homogênea na qual a diversidade e a diferença desapareçam pela 

produção somente de pessoas perfeitas com caracteres iguais ou similares.  

Na verdade, nesta perspectiva liberal, esta homogeneidade já se produz em nossa 

sociedade quando as famílias abastadas selecionam para seus filhos os mesmos colégios, aulas 

de música, práticas religiosas, equitação, etc. Habermas afirma que para uma pessoa se 

considerar autora de seus próprios atos é necessário a continuidade de sua identidade e, se só 

nos referirmos ao fator socialização, não obteremos esta continuidade226.  

Ainda, a simples disponibilidade de uma tecnologia não legitima todas as suas formas 

de utilização, antes devem ser cuidadosamente avaliadas para que não haja violação dos direitos 

fundamentais das gerações atuais e vindouras. Habermas reitera que as atividades 

desenvolvidas com esses seres devem tomar como fundamento um suposto consentimento a 

fim de evitar sua redução à condição de objeto. Entendimento em sentido contrário, implicará 

em uma visão mercadológica dos seres oriundos do processo de fertilização in vitro que, como 

produtos, poderão ser fabricados, barateados, pesquisados, destruídos, enfim reificados sem 

qualquer reflexão ética mais profunda. Kalline Carvalho Gonçalves  Eler, Marco Túlio Pires de 

Oliveira e Kessia Priscila Miranda Ramos propõe que se empregue o princípio da precaução na 

reprodução assistida para que o desenvolvimento técnico-científico não viole direitos 

personalíssimos dos seres humanos.227 

 

7.4 A eugenesia terapêutica 

Esta modalidade de eugenesia consiste nas práticas preventivas que pretendem 

assegurar uma descendência sã, eliminando os riscos de transmissão de enfermidades 

hereditárias das que foram portadores os pais. Requer-se que tais práticas sejam fruto de livre 

decisão dos pais com prévio aconselhamento genético por parte do médico. 

Para Hans Jonas228, a exclusão do embrião com alteração genética entra no terreno da 

eugenesia pela compaixão preventiva, que o autor considera ético do seu ponto de vista.  

Para que se evite abusos de eugenesia médica deve-se: a) que a decisão eugenésica seja 

dos futuros pais; b) que se estabeleçam freios para que a ambição eugenésica não se pretenda 

                                                 
226 HABERMAS, Jürgen. O Futuro da Natureza Humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução: Karina 
Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 83. Disponível em: 
<https://douglasgarcia.files.wordpress.com/2016/02/o-futuro-da-natureza-humana.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2019. 
227  ELER, Kalline Carvalho Gonçalves; RAMOS, Kessia Priscila Miranda; OLIVEIRA, Marco Túlio Pires. 
Diagnóstico genetico pré-implantação (DGPI): uma eugenesia mascarada? Revista Iberoamericana de Bioética 
(9):01-15, 2019. 
228 JONAS, Hans. Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do princípio da responsabilidade. São Paulo: Paulus, 
2013, p. 116-117. Disponível em: <https://www.paulus.com.br/loja/appendix/3290.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2019. 

https://douglasgarcia.files.wordpress.com/2016/02/o-futuro-da-natureza-humana.pdf
https://www.paulus.com.br/loja/appendix/3290.pdf
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resolver fantasias sem limites; c) que se reconheça valores não genéticos com o fim de que não 

se defina os indivíduos por suas características genéticas.  

Concretamente, o DGP é uma técnica potencialmente ilimitada com relação a eugenesia, 

uma vez que não conta com os freios naturais da eugenesia tradicional associado a dor física e 

percepção do dano moral (aborto, infanticídio, esterilização) e porque pode se colocar a serviço 

de fantasias paternas sobre a chamada criança perfeita. Por isso, acredita-se que o DGP 

somente será limitado pela intransigência médica ou pelo custo econômico, conceitos bastante 

subjetivos e evolutivos para se construir fronteiras precisas e definitivas.229  

O uso do DGP para melhora da raça humana pode levar a uma maior desigualdade na 

sociedade uma vez que poucos teriam a possibilidade de utilizar destas técnicas, desta maneira 

somente aqueles que estão em uma melhor condição financeira é que poderiam usufruir dessas 

benesses.230 De outro lado, a discriminação social por meio de maior ou menor disponibilidade 

de acesso ao serviço de saúde é prática que deve ser abominada. É sabido a falta de recursos do 

Estado; entretanto, deve-se buscar um tratamento igualitário principalmente para os mais 

pobres.231 

As objeções levantadas com frequência em relação a eugenia terapêutica seria que que 

poderia arruinar os gênios, que apesar de sua deficiência física, eles fizeram contribuições ao 

longo da história muito relevantes para a arte ou conhecimento científico; como é o caso de 

Beethoven e sua surdez ou o físico britânico Stephen Hawking, afligido pela esclerose lateral 

amiotrófica, enfermidade neuromuscular degenerativa na qual os neurônios que são 

responsáveis pelo movimento da musculatura voluntária diminuem progressivamente sua 

função e morrem, provocando atrofia muscular e, consequentemente, debilidade dos membros. 

Não há nestes casos uma correlação entre a capacidade física e a incapacidade intelectual. 

 

7.5 A crítica da eugenesia liberal: a teoria do paternalismo irreversível 

Habermas pensa que a eugenesia liberal pode levar a um paternalismo irreversível, no 

qual o indivíduo que vai nascer não terá nenhuma possibilidade de revisar sua biografia em 

relação às interferências recebidas por outra pessoa. A sua perda de liberdade seria patente, 

produzindo-se consequentemente, uma clara perturbação para poder ser no futuro ele mesmo e 

                                                 
229 TESTART, Jacques. Préserver notre espèce d’un eugénisme de masse. Paris: Le Parisien: 2018. Disponível 
em: <http://www.leparisien.fr/societe/jacques-testart-preserver-notre-espece-d-un-eugenisme-de-masse-08-04-
2018-7652721.php>. Acesso em: 13 jan. 2019. 
230 DAAR, Judith. Reproductive Technologies and the law. New Providence: LexisNexis, 2012. 
231 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Estatuto da reprodução assistida. Tese (Tese de doutorado). USP. São 
Paulo, p. 127, 2009. 
 

http://www.leparisien.fr/societe/jacques-testart-preserver-notre-espece-d-un-eugenisme-de-masse-08-04-2018-7652721.php
http://www.leparisien.fr/societe/jacques-testart-preserver-notre-espece-d-un-eugenisme-de-masse-08-04-2018-7652721.php
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uma certa perda de sua autocompreensão como pessoa, com efeitos desconhecidos até o 

momento232. 

Para Jonas, o super homem é um desejo da insolência, não da necessidade, enquanto 

que o propósito de melhora da espécie humana desconhece não a necessidade, em que o 

propósito da melhora da espécie humana é desconhecer que esta, como é, já contém em si 

mesma a dimensão em que eles têm o seu espaço tanto o melhor quanto o pior, tanto a ascensão 

quanto a queda. Ele conclui dizendo que, exceto nos casos mais inequívocos de eugenia 

negativa, onde o alto preço humano de tal interferência ainda deve ser justificado, e sem dúvida 

no território dos sonhos de perfectibilidade genética positiva, não adquirimos maior segurança 

com a mudança do imprevisível (chance natural) para o planejado (a seleção e a manipulação 

genética)233 

 

7.6 Quando estamos na presença de uma enfermidade grave que justifique a seleção de 

embriões? 

Se aceitarmos a afirmação de que o fator chave na admissão da técnica do DGP, e a 

subsequente seleção embrionária que ela acarreta, para evitar a transmissão aos filhos de uma 

doença grave, Watson pensa que a decisão deve ser dos pais, que conhecem melhor os 

sofrimentos associados a esta ou àquela doença, sem que o Estado interfira nesta decisão234. 

A definição proposta pela Organização Mundial da Saúde de 1947 é aquela que define 

saúde como o completo bem-estar físico, mental e social. Entretanto, os maiores males, de 

maior ou menor gravidade, formam parte da vida de todas as pessoas em um momento ou outro, 

e ao final todos sucumbiremos a eles235. A medicina jamais conseguirá dar um aporte de um 

bem-estar completo, nem no sentido físico como no psíquico. Assim, deduz-se que a doença 

grave é aquela que impede o indivíduo de seu mínimo desenvolvimento pessoal, social, laboral 

e cultural.  

A separação entre tratamento e melhoramento é tênue, nem sempre havendo uma 

diferença qualitativa entre as duas práticas. O escrutínio das mazelas do mundo natural, revela 

                                                 
232 HABERMAS, Jürgen. O Futuro da Natureza Humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução: Karina 
Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 83. Disponível em: 
<https://douglasgarcia.files.wordpress.com/2016/02/o-futuro-da-natureza-humana.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2019. 
233 JONAS, Hans. Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do princípio da responsabilidade. São Paulo: Paulus, 
2013, p. 116-117. Disponível em: < https://www.paulus.com.br/loja/appendix/3290.pdf>. Acesso em: 08 jan. 
2019. 
234 WATSON, James; AMY, Caudy; MYERS, Richard M.; WITKOWSKY, Jan A. Recombinant DNA: genes and 
genomes. London: MacMillan, 2007, p. 57. 
235 MACEDO, Ottílio. Ambiente Sadio e Preservação de Doenças: meio ambiente e saúde na visão da OMS. 
Campinas: Thetokos: 2015, p.138. 

https://douglasgarcia.files.wordpress.com/2016/02/o-futuro-da-natureza-humana.pdf
https://www.paulus.com.br/loja/appendix/3290.pdf
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a inadequação da noção de natureza, como guia de conduta. A humanidade tem empreendido, 

desde os tempos imemoráveis, intervenções contínuas sobre o ambiente e os corpos, muitas 

delas explicitamente benéficas. Todavia, argumentos favoráveis ao melhoramento não 

implicam na aceitação automática de toda e qualquer forma de aperfeiçoamento biológico. Há 

portanto, a necessidade de desenvolver tecnologias seguras e eficazes, mediante experimentos 

transparentes e confiáveis, utilizadas em consonância estrita com princípios democráticos.236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 FURTADO, Rafael Nogueira. Desafios éticos das tecnologias de melhoramento humano. Marília: Kínesis, 
2017, p. 249. 
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CAPÍTULO 8. SELEÇÃO DE EMBRIÕES E INFORMAÇÃO 
GENÉTICA 

8.1 Os riscos do uso inadequado da informação genética 

Evelyn Fox Keller 237  em seu trabalho Gens, Genomas e Genômica afirma que a 

insuficiência do conhecimento genético para explicar a realidade do ser humano baseia-se no 

debate sobre o uso inadequado da informação genética e os perigos que podem derivar do 

mesmo, fundamentalmente o reducionismo genético, o determinismo genético e a 

discriminação. 

Para que se possa compreender os citados fenômenos descritos, vejamos algumas das 

características que apresenta a informação genética: 

a) Seu caráter único ou singular, uma vez que todo indivíduo é um ser geneticamente 

único (salvo nos casos dos gêmeos homozigóticos); 

b) É permanente e inalterável, já que acompanha o indivíduo por toda a vida, exceto 

quando ocorre mutações genéticas espontâneas ou provocadas (engenharia genética); 

c) É indestrutível pois se acha presente praticamente em toda as células do organismo, 

durante e após a morte; 

d) É uma informação não voluntária. Não escolhemos nossos próprios genes e por isso 

não dependem de nossa vontade; 

e) Tem capacidade preditiva na medida em que, em alguns casos, permite conhecer 

antecipadamente o surgimento de doenças ou predisposições ou susceptibilidades a 

enfermidades. Portanto, da informação genética deriva-se um conhecimento probabilístico e 

aproximado do estado de saúde da pessoa; 

f) A informação genética estabelece o vínculo biológico do indivíduo com sua família, 

do qual traz a informação. 

Desta forma, como visto, a informação genética reúne uma série de particularidades que 

a faz credora de uma maior proteção pelos poderes públicos. 

 

8.1.1 O reducionismo genético 
 

O reducionismo genético é a interpretação da realidade humana unicamente com base 

na informação genética. Se isto fosse verdade, o genótipo de uma célula determinaria sua 

                                                 
237 KELLER, Evelyn Fox. Biological Theory: integrating development, evolution and cognition. Biol Theory, 
6:132-140, 2012, p. 137. Disponível em: <http://www.msvu.ca/site/media/msvu/Genes,%20genomes, 
%20and%20genomics.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2019. 

http://www.msvu.ca/site/media/msvu/Genes,%20genomes,%20%20and%20genomics.pdf
http://www.msvu.ca/site/media/msvu/Genes,%20genomes,%20%20and%20genomics.pdf
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aparência fenotípica. Sabemos que isto não é verdade uma vez que os organismos são entidades 

complexas dialogam com o ambiente, com a cultura, com o social, etc. Em última análise os 

organismos são sistemas abertos uma vez que trocam tanto matéria (nutrição) como energia 

(metabolismo) com seu ambiente238 

 

8.1.2 O determinismo genético 
 

O determinismo genético consiste em aceitar que o comportamento humano está 

determinado pelos genes, convertendo a certeza científica no que não é senão um conhecimento 

parcial ou probabilístico. Fundamenta-se em um ou vários supostos erros239: 

a) Que o genótipo, o padrão genético de um indivíduo, determina o fenótipo; 

b) Que os genes determinam a capacidade pessoal; 

c) Que os genes determinam todas as tendências (sobrepeso, vontade individual, 

homossexualismo). 

 

8.1.3 Estigmatização e discriminação 
 

Este risco ocorre pela marginalização de certos grupos de cidadãos. Ele é especialmente 

preocupante no campo das companhias de seguros e de empresas, onde é permitido exigir a 

informação genética dos cidadãos como um pré-requisito para contratar uma apólice de seguro. 

As técnicas de análise e de manipulação genética não podem ser vistas ad hoc, mas como um 

instrumento para garantir o bem estar e a felicidade de uma maioria. Nesse sentido a esfera 

individual não deve prevalecer sobre a esfera coletiva. As técnicas de reprodução humana 

devem ser vistas como meios auxiliares em casos de infertilidade. O DGP deverá somente ser 

utilizado para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças genéticas; ou seja, para fins 

terapêuticos.240 

 

                                                 
238  DAWKINS, Richard. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 33. Disponível em: 
<https://www.zuj.edu.jo/download/the-selfish-gene-r-dawkins-1976-ww-pdf/>. Acesso em: 15 jan. 2019. 
239 McGEE, Glenn. The Perfect Baby: a pragmatic approach to genetics. New York: Rowman & Littlefield, 1996. 
Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/247942012_The_perfect_baby_A_pragmatic_appr 
oach_to_genetics>. Acesso em: 15 jan 2019. 
240 AKKARI, Alessandra Cristina Santos; FARIA, Adriano de; DIETRICH, Ana Maria; CUENCA, Carolina 
Manoela Rodrigues; SILVA, Genesis Duarte de Oliveira; MARQUES, Guilherme dos Santos; RIBEIRO, Rodrigo 
Scalioni. A reprodução humana assistida e a seleção para melhoramento genetico: uma abordagem da ética 
deontological. Revista Contemporâneos (9) Nov 2011- Abr 2012, p. 18. 

https://www.zuj.edu.jo/download/the-selfish-gene-r-dawkins-1976-ww-pdf/
https://www.researchgate.net/publication/247942012_The_perfect_baby_A_pragmatic_appr%20oach_to_genetics
https://www.researchgate.net/publication/247942012_The_perfect_baby_A_pragmatic_appr%20oach_to_genetics
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8.2 Os problemas específicos de informação genética relacionados com a seleção de 

embriões 

 
8.2.1 Os casais que não querem saber sua possível condição de doentes. 
 

Quando se trata da análise de doenças hereditárias, o DPG produz efeitos diagnósticos 

não só sobre o embrião submetido a estudo, mas também a respeito da herança genética dos 

pais, os quais devem realizar um estudo prévio que avalie a decisão posterior de se recorrer às 

técnicas de reprodução assistida para que se possa selecionar embriões sadios.  

Algumas doenças hereditárias são de aparecimento tardio ou multifatoriais, ou se a 

doença em questão tem ou não tratamento, podendo trazer grandes angústias quando a doença 

diagnosticada é grave ou incurável; como por exemplo a Coréia de Huntington, uma doença 

degenerativa e mortal que começa a se expressar entre 35 e 45 anos. A falta de uma terapia 

eficaz, a gravidade dos sintomas, a consequência mortal e os problemas psicológicos que podem 

acarretar da certeza da morte, são sem dúvida os motivos desta negativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seleção de embriões mediante o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DPG), 

cujo objetivo fundamental é evitar a transmissão de doenças hereditárias aos descendentes, é 

uma das técnicas mais promissoras da medicina preventiva e preditiva do nosso tempo. A 

mudança de paradigma dentro da medicina tradicional centrado na prolongação da vida, na 

conservação da vida e no alívio da dor. 

Do ponto de vista científico, o DPG, em combinação com outras técnicas de reprodução 

assistida, configura-se como uma ferramenta valiosa para a detecção no embrião de uma 

multiplicidade de anomalias cromossômicas (numéricas e estruturais), de doenças monogênicas 

(dominantes, recessivas e ligadas ao sexo) e doenças multifatoriais. 

O uso da técnica de DPG no Brasil embora escasso, vê-se claro aumento, sendo que as 

patologias mais frequentes para a realização desta técnica são os abortos de repetição por 

suspeita de aneuploidias, seguidas de anomalias cromossômicas estruturais, doenças ligadas a 

cromatina X (sexual) e doenças autossômicas dominantes. 

A seleção de embriões mediante a DGP não é isenta de fortes controvérsias éticas na 

medida em que implica na realização de técnicas de reprodução artificial, a manipulação de 

embriões e a seleção genética dos mesmos.  

Hoje em dia, diante da insuficiência do Direito para normatizar todas as situações que 

se originam no campo da medicina reprodutiva, o método imperante de valoração e decisão 

acerca dos problemas complexos que baseia-se a biomedicina é conhecido como discursivo, 

dirigido a chegar-se a um consenso generalizável dentro dos comitês interdisciplinares e, 

finalmente, através de resoluções pelo Conselho Federal de Medicina. 

A variante do DGP conhecida como extensiva ou com finalidade terapêutica para 

terceiro, suscita problemas éticos particulares como a questão da instrumentalização da vida 

humana em benefício de outros, o destino dos embriões sãos desprezados por falta de 

compatibilidade e possível condicionamento ao longo da vida entre o irmão doador e o receptor. 

No Brasil, a publicação da resolução N. 2.168/2017 (Normas Éticas para a Utilização 

das Técnicas de Reprodução Assistida no Brasil) do Conselho Federal de Medicina contempla 

a seleção de embriões mediante o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional tanto em benefício 

do próprio embrião diagnosticado como para fins terapêuticos para terceiro.  

Na Europa a DGP está sendo admitida para doenças graves como é o caso da França e 

Reino Unido (também para DGP extensivo), e não se proíbe nos Estados Unidos da América. 

É aceita na Itália, Alemanha ou Suíça com restrições. 
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A partir da liberdade reprodutiva individual ou do casal, entendida como a conjugação 

da autonomia de vontade e o exercício da paternidade responsável, encontra-se as bases para a 

construção bioética e jurídica que ampare a DGP por motivo de saúde, além dos casos de 

enfermidades hereditárias graves de aparência segura, onde já existe um consenso generalizado. 

Sobre a delimitação, através do consenso social, dos termos anteriores (liberdade reprodutiva e 

paternidade responsável), bem como o conceito de doença, é possível fundamentar a utilização 

do DGP para impedir doenças menos graves (de possível aparecimento tardio, multifatorial ou 

de expressão fenotípica variável). 

Das questões básicas para que possa falar de verdadeira liberdade reprodutiva, acesso a 

informação e às provas diagnósticas devem ser factíveis para todos os cidadãos em condições 

de igualdade, e, por outro, que a sociedade, através do Estado, garanta a ajuda social e respeito 

aos que não desejam a se submeter às provas diagnósticas e tenham a má sorte de ter filhos com 

problemas de saúde. A falta do primeiro requisito exposto origina discriminação social e o 

segundo implica indiretamente uma coação e uma diminuição da liberdade reprodutiva para os 

afetados. 

O que se entende por doença grave, aspecto chave na justificativa moral e jurídica do 

DGP, deve ser abordado como uma questão dinâmica relacionado com a qualidade de vida 

aceitável em um contexto social ou cultural determinado, ou seja, com as possibilidades para 

qualquer indivíduo de perseguir suas metas vitais e desenvolver-se adequadamente em seu meio 

social e laboral habitual. A sociedade deverá colocar-se em alerta para estabelecer critérios de 

admissibilidade e, por fim, de limitação, que permitam salvaguardar valores como a dignidade 

e a liberdade das gerações futuras. 

A responsabilidade civil do médico esterileuta é de meio e não de resultado. Para a 

realização do DGP é necessário que o médico esterileuta oriente adequadamente o paciente e, 

após este esclarecimento, o paciente deve assinar o consentimento informado (anexo 3) para 

proteção do médico e do paciente.  

Para uma parte significativa dos autores, a eugenesia não é um fenômeno 

essencialmente amoral, uma vez que vai depender dos objetivos que se persegue. Assim 

mesmo, com o avanço do conhecimento do genoma humano é inevitável o repensar do 

fenômeno da eugenia. Temos a responsabilidade de não cair nos erros do passado (eugenesia 

clássica), porém também de aproveitar o conhecimento atual para evitar crianças com doenças 

incuráveis. 

A neoeugenesia ou eugenesia terapêutica, baseada na liberdade reprodutiva, 

circunscrita a um âmbito médico e enfocada como um problema de saúde individual, do casal, 
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ou da família, é claramente diferente da eugenesia clássica, que estava concebida como um 

assunto de política social, e na qual se produzia um intervencionismo do Estado. O desafio 

fundamental para se lograr uma maior aceitação ética é fixar bem as fronteiras entre o que se 

deve entender por uma intervenção terapêutica e uma intervenção perfeccionista. 

A eugenesia liberal, que propõe uma postura aberta a respeito da seleção de embriões 

mediante DGP e a utilização da engenharia genética para selecionar traços genéticos pela 

vontade de seus genitores (por exemplo: o sexo e a cor dos olhos) e para melhorar capacidades 

e habilidades humanas (como a aptidão para a matemática), carece na atualidade de um 

consenso doutrinal e científico suficiente para impor seus critérios.  

Entretanto, no futuro as leis de mercado, a crescente concepção consumerista dos 

direitos reprodutivos e a dificuldade de se estabelecer sólidas fronteiras entre o que se entende 

por atuação médica terapêutica e por atuação médica perfeccionista poderemos ver a eugenesia 

liberal se proliferar. 
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ANEXO 1.  RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
No. 2.168/2017. NORMAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. 

 

 
RESOLUÇÃO CFM nº 2.168/2017 
 
Publicada no D.O.U. de 10 nov. 2017, Seção I, p. 73 
 
 

Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de 
reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das 
práticas e da observância aos princípios éticos e bioéticos que 
ajudam a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e 
procedimentos médicos –, tornando-se o dispositivo deontológico 
a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a Resolução 
CFM nº 2.121, publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, 
Seção I, p. 117. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 

3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, 

regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pelo Decreto nº 6.821, de 14 

de abril de 2009, e associada à Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, e ao Decreto nº 8.516, de 

10 de setembro de 2015, 
 
CONSIDERANDO a infertilidade humana como um problema de saúde,  
com implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la; 
 
CONSIDERANDO o aumento das taxas de sobrevida e cura após os tratamentos das 
 
neoplasias malignas, possibilitando às pessoas acometidas um planejamento 
reprodutivo antes de intervenção com risco de levar à infertilidade; 
 
CONSIDERANDO que as mulheres estão postergando a maternidade e que existe diminuição 
da probabilidade de engravidarem com o avanço da idade; 
 
CONSIDERANDO que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar vários 
 
casos de problemas de reprodução humana; 
 
CONSIDERANDO que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento de 5 

de maio de 2011, reconheceu e qualificou como entidade familiar a união estável homoafetiva; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso dessas técnicas com os princípios da 

ética médica; e 
 
 
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do Conselho Federal de 

Medicina realizada em 21 de setembro de 2017, 
 

http://www.imprensanacional.gov.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2015/2121
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2015/2121
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RESOLVE: 
 
Art. 1º Adotar as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, anexas à 

presente resolução, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos. 
 
Art. 2º Revogar a Resolução CFM nº 2.121, publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, 

Seção I, p. 117 e demais disposições em contrário. 
 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 21 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA 
Presidente 
 
HENRIQUE BATISTA E SILVA 
Secretário-Geral 
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NORMAS TÉCNICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS 
 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 
 
 
I – PRINCÍPIOS GERAIS 
 
 
1. As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas 

de reprodução humana, facilitando o processo de procriação. 
 
 
2. As técnicas de RA podem ser utilizadas na preservação social e/ou oncológica de gametas, 

embriões e tecidos germinativos. 
 
 
3. As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de sucesso e não se 

incorra em risco grave de saúde para o(a) paciente ou o possível descendente. 
 
 
§ 1º A idade máxima das candidatas à gestação por técnicas de RA é de 50 anos. 
 
 
§ 2º As exceções a esse limite serão aceitas baseadas em critérios técnicos e científicos 

fundamentados pelo médico responsável quanto à ausência de comorbidades da mulher e após 

esclarecimento ao(s) candidato(s) quanto aos riscos envolvidos para a paciente e para os 

descendentes eventualmente gerados a partir da intervenção, respeitando-se a autonomia da 

paciente. 
 
 
4. O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes submetidos às 

técnicas de RA. Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação 

de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, bem como os resultados obtidos naquela 

unidade de tratamento com a técnica proposta. As informações devem também atingir dados 

de caráter biológico, jurídico e ético. O documento de consentimento livre e esclarecido será 

elaborado em formulário especial e estará completo com a concordância, por escrito, obtida a 

partir de discussão bilateral entre as pessoas envolvidas nas técnicas de reprodução assistida. 
 
 
 
5. As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo (presença 

ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto 

para evitar doenças no possível descendente. 
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6. É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não a 

procriação humana. 
 
 
7. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, fazem-se as seguintes determinações 

de acordo com a idade: a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; b) mulheres entre 36 e 39 anos: 

até 3 embriões; c) mulheres com 40 anos ou mais: até 4 embriões; d) nas situações de doação 

de oócitos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos oócitos. O 

número de embriões a serem transferidos não pode ser superior a quatro. 
 
 
8. Em caso de gravidez múltipla decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida a utilização 

de procedimentos que visem a redução embrionária. 
 
 
II – PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RA 
 
 
1. Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se 

afaste dos limites desta resolução, podem ser receptoras das técnicas de RA, desde que os 

participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos, conforme legislação 

vigente. 
 
2. É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas 

solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico. 

  

3. É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não exista 

infertilidade. Considera-se gestação compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir 

da fecundação do(s) oócito(s) de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira. 

a.  
 
III – REFERENTE ÀS CLÍNICAS, CENTROS OU SERVIÇOS QUE APLICAM 

TÉCNICAS DE RA 
 
 
As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são responsáveis pelo controle de 

doenças infectocontagiosas, pela coleta, pelo manuseio, pela conservação, pela distribuição, 

pela transferência e pelo descarte de material biológico humano dos pacientes das técnicas de 

RA. Devem apresentar como requisitos mínimos: 
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1. Um diretor técnico (obrigatoriamente um médico registrado no Conselho Regional de 

Medicina de sua jurisdição) com registro de especialista em áreas de interface com a RA, que 

será responsável por todos os procedimentos médicos e laboratoriais executados; 
 
 
2. Um registro permanente (obtido por meio de informações observadas ou relatadas por fonte 

competente) das gestações, dos nascimentos e das malformações de fetos ou recém-nascidos 

provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em apreço, bem como dos 

procedimentos laboratoriais na manipulação de gametas e embriões; 
 
 
3. Um registro permanente dos exames laboratoriais a que são submetidos os pacientes, com 

a finalidade precípua de evitar a transmissão de doenças; 
 
 
4. Os registros deverão estar disponíveis para fiscalização dos Conselhos Regionais de 

Medicina. 
 
 
IV – DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES 
 
 
1. A doação não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. 

 
2. Os doadores não devem  
 
3. A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e de 50 anos para o 

homem. 
 
4. Será mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e 

embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores, 

por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a 

identidade civil do(a) doador(a). 
 
 
5. As clínicas, centros ou serviços onde são feitas as doações devem manter, de forma 

permanente, um registro com dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas e uma 

amostra de material celular dos doadores, de acordo com legislação vigente. 
 
 
6. Na região de localização da unidade, o registro dos nascimentos evitará que um(a) doador(a) 

tenha produzido mais de duas gestações de crianças de sexos diferentes em uma área de um 
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milhão de habitantes. Um(a) mesmo(a) doador(a) poderá contribuir com quantas gestações 

forem desejadas, desde que em uma mesma família receptora 

7. A escolha das doadoras de oócitos é de responsabilidade do médico assistente. Dentro do 

possível, deverá garantir que a doadora tenha a maior semelhança fenotípica com a receptora. 
 
 
8. Não será permitido aos médicos, funcionários e demais integrantes da equipe 

multidisciplinar das clínicas, unidades ou serviços participar como doadores nos programas de 

RA. 
 
 
9. É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação 

compartilhada de oócitos em RA, em que doadora e receptora, participando como portadoras 

de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos custos 

financeiros que envolvem o procedimento de RA. A doadora tem preferência sobre o material 

biológico que será produzido. 

 
 
V – CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES 
 
 
1. As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozoides, oócitos, embriões e 

tecidos gonádicos. 
 
 
2. O número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para que 

decidam quantos embriões serão transferidos a fresco, conforme determina esta Resolução. Os 

excedentes, viáveis, devem ser criopreservados. 
 
 
3. No momento da criopreservação, os pacientes devem manifestar sua vontade, por escrito, 

quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio ou dissolução 

de união estável, doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam 

doá-los. 
 
 
4. Os embriões criopreservados com três anos ou mais poderão ser descartados se esta for a 

vontade expressa dos pacientes. 
 
 
5. Os embriões criopreservados e abandonados por três anos ou mais poderão ser descartados. 
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Parágrafo único: Embrião abandonado é aquele em que os responsáveis descumpriram o 

contrato pré-estabelecido e não foram localizados pela clínica. 
 
 
VI – DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL DE EMBRIÕES 
 
 
1. As técnicas de RA podem ser aplicadas à seleção de embriões submetidos a diagnóstico de 

alterações genéticas causadoras de doenças – podendo nesses casos ser doados para pesquisa 

ou descartados, conforme a decisão do(s) paciente(s) devidamente documentada em 

consentimento informado livre e esclarecido específico. 
 
 
2. As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do sistema HLA do embrião, 

no intuito de selecionar embriões HLA-compatíveis com algum irmão já afetado pela doença e 

cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo com a legislação vigente. 
 
 
3. O tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro será de até 14 dias. 
 
 
VII – SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (CESSÃO TEMPORÁRIA DO 

ÚTERO) 
 
 
As clínicas, centros ou serviços de reprodução assistida podem usar técnicas de RA para criarem 

a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema médico 

que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética, em união homoafetiva ou pessoa 

solteira. 
 
 
1. A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco 

consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – mãe/filha; segundo grau – avó/irmã; terceiro 

grau – tia/sobrinha; quarto grau – prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do 

Conselho Regional de Medicina. 
 
 
2. A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. 
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3. Nas clínicas de reprodução assistida, os seguintes documentos e observações deverão 

constar no prontuário da paciente: 
 
 
3.1. Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes e pela cedente 

temporária do útero, contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo 

gravídico-puerperal, bem como aspectos legais da filiação; 
 
 
3.2. Relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação clínica e emocional de 

todos os envolvidos; 
 
 
3.3. Termo de Compromisso entre o(s) paciente(s) e a cedente temporária do útero (que 

receberá o embrião em seu útero), estabelecendo claramente a questão da filiação da criança; 
 
 
3.4. Compromisso, por parte do(s) paciente(s) contratante(s) de serviços de RA, de tratamento 

e acompanhamento médico, inclusive por equipes multidisciplinares, se necessário, à mãe que 

cederá temporariamente o útero, até o puerpério; 
 
 
3.5. Compromisso do registro civil da criança pelos pacientes (pai, mãe ou pais genéticos), 

devendo esta documentação ser providenciada durante a gravidez; 
 
 
3.6. Aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito, se a cedente temporária 

do útero for casada ou viver em união estável. 
 
 
VIII – REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM 
 
 
É permitida a reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia específica 

do(a) falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação 

vigente. 
 
 
IX – DISPOSIÇÃO FINAL 
 
Casos de exceção, não previstos nesta resolução, dependerão da autorização do Conselho 

Regional de Medicina da jurisdição e, em grau recursal, ao Conselho Federal de Medicina. 

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA 
Presidente 
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HENRIQUE BATISTA E SILVA 
Secretário-Geral 
 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM nº 2.168/2017 
 
 

No Brasil, até a presente data, não há legislação específica a respeito da reprodução assistida 

(RA). Tramitam no Congresso Nacional, há anos, diversos projetos a respeito do assunto, mas nenhum 

deles chegou a termo. 
 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) age sempre em defesa do aperfeiçoamento das 

práticas e da obediência aos princípios éticos e bioéticos, que ajudam a trazer maior segurança e eficácia 

a tratamentos e procedimentos médicos. 
 

O uso das técnicas de reprodução assistida para preservação social e oncológica de gametas, 

embriões e tecidos germinativos amplia as oportunidades de aplicação no sentido de propiciar melhor 

planejamento reprodutivo. 
 

A preservação social diz respeito a pessoas saudáveis, sem indicação médica para assistência 

à fertilidade, no sentido de promover congelamento dos seus gametas, possibilitando a condição 

reprodutiva posterior. 
 

A permissão da doação de oócitos além dos casos compartilhados contempla a questão da 

isonomia de gêneros. 
 

A Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005) permitiu a utilização para 

pesquisa de embriões congelados há três anos ou mais, na data da publicação da Lei (28.03.2005). 

Assim, por analogia, a alteração passa de cinco para três anos o período de descarte de embriões. 
 

Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação da reprodução 

assistida foram detalhadamente expostos nesta revisão, realizada pela Comissão de Revisão da 

Resolução CFM nº 2.121/2015 em conjunto com representantes da Sociedade Brasileira de Reprodução 

Assistida, da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira 

de Reprodução Humana e da Sociedade Brasileira de Genética Médica, sob a coordenação do 

conselheiro federal José Hiran da Silva Gallo. 
 

Esta é a visão da comissão formada que trazemos à consideração do plenário do Conselho 

Federal de Medicina. 

 
Brasília-DF, 21 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO  
Coordenador da Comissão para Revisão da Resolução CFM nº 2.121/2015 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2015/2121
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ANEXO 2.  DOENÇAS QUE PODEM SER DETECTADAS 
UTILIZANDO-SE O DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL DO 
EMBRIÃO NO PRESENTE ESTADO DE CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO. 

   

Achondroplasia Acute Intermittent 
Porphyria 

Acute Recurrent 
Autosomal Recessive 
Rhabdomyolysis 

Adrenoleukodystrop
hy 
(Adrenomyeloneuro
pathy) 

Agammaglobulinaemia 
(x-linked) 

Agammaglobulinemia 
Bruton Tyrosine 
Kinase (BTK) 

Aicardi Goutieres 
Syndrome 1 (AGS1) Alagille Syndrome Alpers Syndrome 

Alpha 
Thalassaemia/mental 
retardation 
Syndrome* 

Alpha Thalassemia Alpha-1-antitrypsin 
deficiency 

Alpha-Mannosidosis Alports Syndrome Alzheimers Disease – 
early onset 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 1 (ALS1) Anderson Fabry Disease Androgen Insensitivity 

Syndrome 

Angelman Syndrome 
(UBE3A gene only) 

Aplastic anaemia – 
severe* 

Argininosuccinic 
Aciduria 

Arrhythmogenic 
Right Ventricular 
Cardiomyopathy/ 
Dysplasia 
(ARVC/D), 
Autosomal 
Dominant 

Ataxia Telangiectasia 
Autosomal Dominant 
Acute Necrotizing 
Encephalopathy 

Autosomal 
Dominant Polycystic 
Kidney Disease 
(ADPKD) 

Autosomal Dominant 
Retinitis Pigmentosa 

Autosomal Recessive 
Dopa Responsive 
Dystonia 

Autosomal 
Recessive Severe 

Bardet-Biedl Syndrome 
(BBS) Barth Syndrome 
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Combined 
Immunodeficiency 
with Bilateral 
Sensorineural 
Deafness 
(ARSCIDBSD) 

Battens Disease 
(infantile) 

Beta Hydroxyisobutyryl 
CoA Hydrolase 
Deficiency (Methacrylic 
Aciduria) 

Beta Thalassaemia* 

Bethlem Myopathy Bilateral Frontoparietal 
Polymicrogyria 

Birt-Hogg-Dubé 
Syndrome 

Branchio-Oto-Renal 
Syndrome (BOR) 

BRCA 1 (increased 
susceptibility to breast 
cancer) 

Breast Ovarian Cancer 
Familial Susceptibility 
(BRCA2) 

Calpainopathy Canavan Disease Cardiac Valvular 
Dysplasia 

Carney Complex 
Carnitine Acylcarnitine 
Translocase Deficiency 
(CACT) 

Catecholaminergic 
Polymorphic 
Ventricular 
Tachycardia (CPVT1 
and CPVT2) 

Central Core Disease 
of Muscle (CCD) 

Cerebral Autosomal 
Dominant Arteriopathy 
with Sub cortical 
infarcts and 
Leukoencephalopathy 
(CADASIL) 

Cerebral Cavernous 
Malformations (CCM) 

Charcot Marie Tooth 
Disease CHARGE Syndrome Chondrodysplasia 

Punctata 

Choroideraemia 
Chromosomal 
rearrangements 
(various) 

Chronic 
Granulomatous 
Disease (CGD) 

Citrullinaemia type 1 Classical Ehlers Danlos 
Syndrome 

Coffin-Lowry 
Syndrome 

Cohen Syndrome 
Congenital Adrenal 
Hyperplasia (21 
hydroxylase deficiency) 

Congenital Disorder of 
Glycosylation type 1a 
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Congenital Fibrosis 
of the extraocular 
muscles 

Congenital Myasthenic 
Syndrome (COLQ gene 
603033) (Type Ic) 

Congenital Secretory 
Chloride Diarrhoea 

Congenital 
stationary night 
blindness 

Conradi-Hunermann-
Happle Syndrome 

Cowden syndrome 
(CS)/PTEN 
Hamartoma Tumour 
Syndrome (PHTS) 

Craniofrontal 
Dysplasia Crouzon Syndrome Cystic Fibrosis 

Cystinosis 

Czech Dysplasia, 
metatarsal type also 
known as Progressive 
pseudorheumatoid 
dysplasia with 
hypoplastic toes 

Dentatorubral-
Pallidoluysian 
Atrophy (DRPLA) 

Desbuquois 
Dysplasia (DBQD) 

Diamond Blackfan 
Anaemia* 

Diarrheoa 5 with 
tufting enteropathy 
congenital 

Distal Hereditary 
Motor Neuropathy 
type IIB 

Dominant Dystrophic 
Epidermolysis Bullosa Donohue Syndrome 

Downs Syndrome Dravet Syndrome 
Dyskeratosis 
congenita (Male 
embryos only) 

Dystonia 1 Torsion 
Autosomal 
Dominant (DYT1) 

Ectodermal dysplasia 
(Hypohidrotic) 

Ectrodactyly, 
Ectodermal Dysplasia, 
Clefting Syndrome 
(EEC) 

Ehlers-Danlos Type 
IV 

Elastin (ELN)-related 
Supravalvular Aortic 
Stenosis 

Ellis-Van Crevald 
Syndrome 

Emery-Dreifuss 
Muscular Dystrophy 
(x-linked) (EDMD) 
(Male embryos only) 

Epilepsy, female 
restricted, with mental 
retardation (EFMR) 

Episodic Ataxia Type 
2 

Facioscapulohumeral 
Dystrophy (FSH) Factor XIII deficiency Familial Adenomatous 

polyposis coli (FAP) 
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Familial Dilated 
Cardiomyopathy 
caused by mutations 
in TROPONIN T2 
gene (TNNT2) 

Familial Dysautonomia 

Familial 
Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis 
(FHL) 

Familial 
Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis 
5 

Familial Hypertrophic 
Cardiomyopathy 4 
(CMH4) 

Familial 
Paranganglioma 
Syndrome (PGL1) 

Fanconis Anaemia 
A* Fanconis Anaemia C* Fragile X Syndrome 

(FRAX) 

Fraser Syndrome FRAXE Fried Syndrome 

Frontotemporal 
Dementia 

Galactosialidosis (early 
infantile and adult/ 
juvenile types) 

Gangliosidosis (GM1) 

Gaucher Disease 
Type II 

Gaucher Disease Type 
III 

Glutaric Acidemia 
(aciduria) 

Glycogen Storage 
Disease II (Pompe 
Disease (early 
onset)) 

Glycogen Storage 
Disease Type Ia Gonadal mosaicism 

Gorlin Syndrome Greig 
Cephalopolysyndactyly Haemophilia A 

Haemophilia B Hereditary diffuse 
gastric cancer 

Hereditary 
Haemorrhagic 
Telangiectasia (HTT) 
or Rendu-Osler-Weber 
Syndrome 

Hereditary Multiple 
Exostoses Type II 

Hereditary 
Nonpolyposis Colorectal 
Cancer: Lynch 
Syndrome (for all 
subtypes) 

Holt Oram Syndrome 

Homocystinuria Homozygous familial 
hypercholesterolaemia 

Huntington Disease 
(Huntington Chorea) 
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Hydrocephalus Hydroxyisobuyryl CoA 
Hydrolase Deficiency 

Hyper IgM Syndrome 
– 
Hypogammaglobulina
emia* 

Hyper-IgE Recurrent 
Infection Syndrome, 
Autosomal 
Dominant 

Hyperphosphatasia with 
Mental Retardation 
Syndrome 4 (HPMRS4) 

Hypochondroplasia 

Hypophosphatasia 
(Infantile/perinatal 
lethal) 

Hypophosphatemic 
Rickets (x-linked 
dominant) (Xlh) 

Hypospadias (severe) 

Ichthyosis 
(Harlequin) Ichthyosis (x-linked) 

Idiopathic Arterial 
Calcification of 
Infancy 

Incontinentia 
Pigmenti (IP) 

Infantile Neuroaxonal 
Dystrophy 1 

Inflammatory Bowel 
Disease, Early-onset 
(IBD28) 

IPEX Syndrome 
(Immunodeficiency, 
Polyendocrinopathy 
and Enteropathy, X-
Linked) 

Juvenile Polyposis 
Syndrome 

Kearns Sayre 
Syndrome (KSS)/ 
Pearsons Marrow-
Pancreas Syndrome 
(PMPS) 

Krabbe Disease L–2-Hydroxyglutaric 
aciduria 

Leber Congenital 
Amaurosis (LCA) 

Leber’s Hereditary 
Optic Neuropathy 
(LHON) / Lebers 
Optic atrophy 

Leigh Syndrome 
(Infantile Subacute 
Necrotising 
Encephalopathy) 

Leigh’s (subacute 
necrotising 
encephalopathy of 
childhood) 

Lenz Syndrome Lesch Nyan Syndrome 
Lethal Multiple 
Pterygium Syndrome 
(LMPS) 

Leukocyte Adhesion 
Deficiency (Type I)* 

Leukoencephalopathy 
with Vanishing White 
Matter 

Li-Fraumeni 
Syndrome 

Long Chain 3-
hydroxyacyl-CoA 
Dehydrogenase 

Long QT Syndrome 
Types 1, 2, 3, 5 & 6 

Lowe 
Oculocerebrorenal 
Syndrome 
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Deficiency 
(LCHAD) 

Lymphoproliferative 
Syndrome 

Macular Dystrophy 
(childhood onset – 
variant of Retinitis 
pigmentosa) 

Macular Dystrophy 
Retinal 2 

Malignant Infantile 
Osteopetrosis 

Maple Syrup Urine 
Disorder (MSUD) Marfan Syndrome 

Meckel-Gruber 
Syndrome Types 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
and 11 

Medium-chain acyl-Co 
A dehydrogenase 

Medium-Chain Acyl-
CoA Dehydrogenase 
Deficiency 

MELAS 
(Mitochondrial 
Encephalomyopathy, 
Lactic Acidosis and 
Stroke-like episodes) 

Menkes Syndrome Metachromatic 
Leukodystrophy 

Methylmalonic 
Aciduria and 
Homocystinuria 

Micro Syndrome 
(WARBM) 

Mitochodrial 
Trifunctional Protein 
Deficiency 

Mitochondrial DNA 
Depletion Syndrome 
2 (myopathic type) 

Mucolipidosis type II Mucopolysaccharidosi
s III (MPS-III) Type B 

Mucopolysaccharido
sis III (MPS-III) 
Type C 

Mucopolysaccharidosis 
III (MPS-III) Type D 

Mucopolysaccharidosi
s Type I (MPS I) 

Mucopolysaccharido
sis Type II (Hunter 
Syndrome) 

Mucopolysaccharidosis 
Type III A (Sanfilippo 
syndrome A) 

Mucopolysaccharidosi
s Type VI (MPS VI) 
(Maroteaux-Lamy 
Syndrome) 

Muenke Syndrome 

Multiple acyl-CoA 
dehydrogenase 
deficiency (MADD) 
(also known as glutaric 
aciduria type II) 

Multiple Endocrine 
Neoplasia Type 2A 
(MEN 2A) 

Multiple Endocrine 
Neoplasia type 2B 
(MEN 2B) 

Multiple Endocrine 
Neoplasia Type I 

Multiple Epiphyseal 
Dysplasia Type 5 
(MED5) 
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Multiple Exostoses 
Multiple Lentigines 
Syndrome (LEOPARD 
Syndrome) 

Multiple Pterygium 
Syndrome Lethal 
Form(LMPS) 

Muscle-Eye-Brain 
Disease 

Muscular Dystrophy 
(Beckers) 

Muscular Dystrophy 
(Duchenne) 

Muscular Dystrophy 
(Oculopharangeal) 

Muscular dystrophy, 
Limb-Girdle (LGMD) 
Type 1B 

Muscular Dystrophy-
dystroglycanopathy 
Type A5 

Myoclonic Epilepsy 
and Ragged Red 
Fibres (MERRF) 

Myotonic Dystrophy Myotubular myopathy 

Nail-Patella 
Syndrome Nance-Horan Syndrome Nephrogenic Diabetes 

Insipidus (NDI) 

Neurofibromatosis 
type 1 

Neurofibromatosis Type 
2 

Neurogenic muscle 
weakness, Ataxia, 
Retinitis Pigmentosa 
(NARP) 

Niemann Pick 
Disease Type A 

Niemann Pick Disease 
Type C 

Non-Ketotic 
Hyperglycinaemia 
(NKH)/ Glycine 
Encephalopathy 
(GCE) 

Noonan Syndrome Norrie Disease Oculocutaneous 
Albinism Type 1A 

Oculocutaneous 
Albinism Type 1B Omenn Syndrome Optic Atrophy 1 

Ornithine 
carbamoyltransferase 
Deficiency (OTC) 

Ornithine 
transcarbamylase 
deficiency (OTD) 

Osteogenesis 
Imperfecta type 1A 

Osteogenesis 
Imperfecta Type II 

Osteogenesis Imperfecta 
Type III 

Osteogenesis 
Imperfecta type IV , 
type V , type VI 

Osteogenesis 
Imperfecta Type VIII 

Osteogenesis Imperfecta 
Type1 (OI1) 

Osteopetrosis with 
Renal Tubular 
Acidosis (OPTB3) 
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Osteopetrosis, 
Autosomal 
Recessive 5 
(OPTB5) and 
Osteopetrosis, 
Infantile Malignant 3 

Ostheopathia Striata 
with Cranial Sclerosis 
(OSCS) 

Otopalatodigital 
syndrome Type 2 

Pachyonychia 
Congenita Type 1 Paragangliomas 4 (plg 4) Partial Lipodystrophy, 

Familial Type 2 

Pelizaeus 
Merzbacher Disease Pendred Syndrome 

Peroxisome 
Biogenesis Disorders 
(PBD) (Zellweger 
Syndrome Spectrum 
(ZSS)) 

Phenylketonuria 
(PKU) 

Plakophilin 1 (PKP1) 
associated ectodermal 
dysplasia syndrome 

Polycystic kidney 
disease 

Pontocerebellar 
Hypoplasia type 1a, 
type 2a, type 2b, type 
2c, type 2d , type 3, 
type 4, type 6 

Pontocerebellar 
Hypoplasia type 1B 
(PCH1B) 

Popliteal Pterigum 
Syndrome 119500 

Prader Willi 
Syndrome 176270 

Progressive Familial 
Intrahepatic Cholestasis 
Type 1 (PFIC1) 

Propionic Acidemia 

Pseudoachondroplasi
a 

Pseudohypoparathyroidi
sm (PHP1a) 

Pyrodoxine-dependent 
seizures 

Pyruvate 
Dehydrogenase E1-
beta Deficiency 

Recessive Dystrophic 
Epidermolysis Bullosa* 
(Halleau-Siemens & 
Herlitz junctional) 
various 

Recurrent Digynic 
Triploidy 

Recurrent 
hydatitiform mole 
(HYDM1) 

Renal Coloboma 
Syndrome 

Renal Cysts and 
Diabetes (RCAD) 
Renal Cysts and 
Diabetes (RCAD) 

Retinitis Pigmentosa 
(autosomal 
dominant) 

Retinitis Pigmentosa 
(RP3) (x-linked) 

Retinitis Pigmentosa 
(x-linked) 
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Retinitis Pigmentosa 
Type 11 (RP11) 

Retinitis Pigmentosa 
type 7 Retinoblastoma 

Retinoschisis 
(Juvenile) 

Rett Syndrome (RTT) 
and Neonatal 
Encephalopathy 

Rhesus disease/ 
Haemolytic Disease of 
the Newborn (HDN) 

Rothmund-Thomson 
Syndrome (RTS) 

Saethre-Chotzen 
Syndrome (SCS) Sandhoff Disease 

Sanjad Sakati 
Syndrome (SLSN6) 

Senior Loken Syndrome 
6 

Sensorineural deafness 
– autosomal recessive 
non-syndromic 

Severe Combined 
Immune Deficiency 
(x-linked) 

Severe Combined 
Immunodeficiency – 
autosomal recessive 

Severe Combined 
Immunodeficiency 
(SCID) 

Severe Combined 
Immunodeficiency 
(SCID) (Adenosine 
Deaminase (ADA) 
deficient) 

Sickle Cell Anaemia* 

Simpson Golabi 
Behmel Syndrome 
Type 1 (to detect 
affected males) 

Smith Lemli Opitz 
Syndrome (SLO) Sotos Syndrome Spastic paraplegia 

Spinal and Bulbar 
Muscular Atrophy X-
linked (Kennedy 
disease) (in affected 
males embryos) 

Spinal Muscular 
Atrophy (SMA1) 

Spinal Muscular 
Atrophy and 
Respiratory Distress 
(SMARD1) 

Spinocerebellar 
Ataxia 7 (SCA 7) 

Spinocerebellar Ataxia 
Type 1 (SCA1) 

Spinocerebellar Ataxia 
Type 2 (SCA2) 

Spinocerebellar 
Ataxia Type 3 (SCA 
3) (Machado Joseph 
Disease) 

Spinocerebellar Ataxia 
Type 6 (SCA6) 

Spondyloepiphyseal 
Dysplasia Congenita 

Stickler Syndrome 
Type I, II, III and IV 

Stuve-Wiedemann 
Syndrome (Schwartz-
Jampel Type 2 
syndrome) 

Succinic 
Semialdehyde 
Dehydrogenase 
Deficiency (SSADHD) 
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Surfactant 
Metabolism 
Dysfunction, 
Pulmonary 1 
(SMDP1) 

Surfactant Metabolism 
Dysfunction, 
Pulmonary, type 2 

Tay Sachs Disease 
(infantile onset) 

Townes-Brocks 
Syndrome 

Treacher Collins 
Syndrome 

Treacher Collins 
Syndrome Type 2 
(TCS2) 

Trichothiodystrophy 
Tuberous Sclerosis 
(TSC1 and TSC2) 
191100, 

Turner’s syndrome 
(Mosaic) 

Tyrosinaemia Type 1 
Ullrich Congenital 
Muscular Dystrophy 
(UCMD) 

Von Hippel Lindau 
(VHL) Syndrome 

Waardenburg 
Syndrome Type I 

Waardenburg Syndrome 
Type IIa 

Waardenburg 
Syndrome Type IId 

Waardenburg 
Syndrome Type IIe 

Waardenburg Syndrome 
Type III 

Waardenburg 
Syndrome Type IVa 

Waardenburg 
Syndrome Type IVb 

Waardenburg Syndrome 
Type IVc 

Walker Warburg 
Syndrome (Muscular 
dystrophy 
dystroglycanopathy) 

Wiscott-Aldrich 
Syndrome* 

Wolcott-Rallison 
Syndrome 

Wolman’s Disease 
(Acid Lipase 
Deficiency) 

X Linked 
Periventricular 
Heterotopia 

X-Linked 
Lymphoproliferative 
Disease Type 2 (XLP2) 
(Male Embryos Only) 

X-Linked Opitz G / 
BBB Syndrome 

X-Linked 
Thrombocytopenia 
(XLT) 
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ANEXO 3.  CONSENTIMENTO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO 
DO DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL DO EMBRIÃO. 
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São Partes neste Termo: 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
Nome: 

Nacionalidade: 

Estado 
Civil: 

Data de 
Nascimento: 

Profissão: 

RG: CPF: 

Endereço Res: 

Endereço Com: 

E-mail(s): Telefone(s): 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
Nome: 

Nacionalidade: 

Estado 
Civil: 

Data de 
Nascimento: 

Profissão: 

RG: CPF: 

Endereço Res: 

Endereço Com: 

E-mail(s): Telefone(s): 

 
A) DECLARAÇÕES GERAIS 

 
As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo, declaram para todos os fins e efeitos 

de direito que, entendem e/ou estão cientes, concordam, e ainda, que foram informadas que: 

1. São participantes do Programa de Reprodução Médica Assistida da Embriofert- Clinica Médica 

Hospitalar Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.558.475/0001- 
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20, com sede no Município de São Paulo, Estado de SP, na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4545, Bairro 

Jd. Paulista, Cep 01401-002, denominada doravante como CLÍNICA. 

2. O tratamento é de responsabilidade do médico, 

Dr.      , (CRM    nº   ) e a 

equipe que ele designar. Estão cientes e de acordo que qualquer membro da equipe indicada 

pelo médico, está autorizado a realizar qualquer etapa do procedimento, sendo que o médico e 

sua equipe determinarão qual o melhor procedimento a ser adotado. 

3. O objetivo deste programa é a tentativa de obtenção da gestação. 

4. Estão cientes que os procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos, foram 

planejados para nós e voluntariamente concedem a autorização para: Fertilização in vitro ou 

Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide e transferência de pré-embriões obtidos. 

5. Autorizam e Consentem que se forem obtidos pré-embriões seja realizado o diagnóstico 

genético pré-implantacional e após autorizam a TRANSFERÊNCIA dos mesmos para o interior 

do útero da paciente    

  . Após a comunicação do 

resultado, a transferência será feita de acordo com a decisão dos pacientes, 

independentemente do critério de normalidade e de acordo com a com a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina, até 4, sendo 2 para mulheres com até 35 anos; 3 para 

mulheres entre 36 e 39 anos e 4 para mulheres com 40 anos ou mais. 

6. Foram esclarecidos verbalmente sobre todos os métodos e procedimentos existentes e 

quais serão realizados. 

7. Os pacientes comprometem-se a manter atualizado junto à CLÍNICA seus dados cadastrais, 

assumindo a responsabilidade pelas consequências geradas por eventual falta ou falha de 

comunicação em razão de mudança de endereços e/ou telefones. 

 
B) DECLARAÇÕES DE ENTENDIMENTO, CIÊNCIA e INFORMAÇÃO PARA A FIV OU ICSI 

 

As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo, declaram para todos os fins e efeitos 

de direito que, entendem e/ou estão cientes, concordam, e ainda, que foram informadas que: 

1. Para participar deste programa, a paciente    

  terá que se submeter a: 
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a) Estimulação ovariana, com medicamentos; 

b) Controle da ovulação por ultrassonografia e dosagens hormonais; 

c) Captura de óvulos por ultrassonografia, sob sedação; 

d) Transferência dos zigotos ou pré-embriões obtidos para o útero; 

2. Este procedimento envolve alguns riscos, entre outros, todos explicados também 

verbalmente: 

a) Estimulação ovariana com resposta pobre ou ausente, que resultará no 

cancelamento do ciclo; 

b) Síndrome de hiperestimulação ovariana, resposta exagerada que pode resultar em 

cancelamento do ciclo ou adiamento da transferência embrionária; 

c) Riscos anestésicos e cirúrgicos durante a captura de óvulos e dificuldade na 

transferência dos pré-embriões. 

d) Presença de gravidez inicial, que pela precocidade, pode não ser detectável. Vale 

ressaltar que a estimulação ovariana ou preparo endometrial, não compromete, na 

grande maioria das vezes, a evolução natural desta gestação. 

3. Autorizam e Consentem que se forem obtidos óvulos, que os mesmos sejam fertilizados com 

sêmen de  e, após, se obtidos pré- 

embriões, que eles sejam transferidos para o útero de 

  . 

4. Quando a transferência não for realizada por critério médico (p. ex. hiperestimulação 

ovariana), os pacientes autorizam o congelamento de todos os pré-embriões obtidos e estão 

cientes que será cobrado o valor correspondente a este procedimento e realização posterior de 

um descongelamento e transferência de pré-embriões em ciclo futuro, sem outros ônus, sendo 

os demais descongelamentos sujeitos a cobrança de valor a ser determinado. 

5. No caso de ajuste para a realização de três ciclos de tratamento pelos pacientes, não incidirá 

a cobrança do congelamento. 

6. A coleta dos espermatozoides poderá ser por masturbação, aspiração testicular ou de 

epidídimo, através de punção ou biópsia, dependendo da condição clínica de cada paciente. 

Autorizado expressamente o uso de anestesia, se necessário. Caso não sejam encontrados 
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espermatozoides, o procedimento será suspenso, salvo se houver opção por uso de sêmen de 

doador. 

7. Se os pacientes optarem pelo uso de espermatozoides de doador anônimo, deverão 

preencher Termo específico, que ficará fazendo parte integrante deste. 

8. Em qualquer técnica que requeira apoio de sistemas mecânicos podem ocorrer falhas destes 

equipamentos, sendo certo que nesses casos a CLÍNICA, médicos ou qualquer pessoal 

dependente desta Instituição não será responsável por quaisquer prejuízos que resultem de 

eventual mau funcionamento mecânico, ou provocado por fenômenos naturais, ou ainda, por 

casos fortuitos ou motivos de força maior, ou ainda, erros de outros laboratórios não 

pertencentes à esta Instituição; 

9. A gestação pode não ocorrer, devido a: 

a) Insucesso no estímulo ovariano; 

b) A ovulação ocorrer precocemente, antes da captura; 

c) Insucesso na captura dos óvulos; 

d) Os óvulos não serem de boa qualidade; 

e) A não obtenção da amostra de sêmen para inseminação ou fertilização; 

f) Ausência de fertilização; 

g) Desenvolvimento anormal dos embriões; 

h) Ausência de transferência; 

i) Ausência de implantação; 

j) Ausência de pré-embriões viáveis após o descongelamento. 

k) Decisão dos pacientes pela não transferência após a biopsia e resultado. 

10. A taxa de sucesso dos procedimentos de FIV ou ICSI, consoante literatura científica e 

resultados em procedimentos de nosso Centro, está ao redor de 35% de se obter uma gestação 

e esse número pode variar de acordo com a condição clínica de cada paciente; 

11. No caso de êxito na obtenção da gestação, existe possibilidade de que a mesma seja 

múltipla, e que a gestação pode ser ectópica (ocorrer fora do útero) ou evoluir para um 

abortamento espontâneo, e ainda que a incidência de malformações é a mesma que na 

população em geral, respeitando-se os parâmetros de idade e herança genética. 
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12. Na população normal existe um risco de 20% de aborto espontâneo, assim como de 

complicações obstétricas durante a gestação e parto, o mesmo podendo ocorrer nos 

procedimentos de reprodução assistida e nos realizados de acordo com este Termo de 

consentimento. 

13. Na população normal existe um risco de aproximadamente 4% de crianças nascidas com 

anomalias físicas ou mentais, e esta ocorrência esta fora de controle médico, o mesmo podendo 

ocorrer nos procedimentos de reprodução assistida aqui autorizados, seja com utilização de 

gametas ou pré-embriões a fresco ou congelados. 

14. Os procedimentos constantes neste termo não garantem nem a gestação, nem que a 

mesma chegue a termo, tampouco a criança saudável e livre de qualquer complicação. Em razão 

disso, concordamos em não interpelar a CLÍNICA, nem o médico responsável ou sua equipe, no 

caso de não obtenção de gestação, gestações complicadas, problemas de qualquer natureza 

para a mãe ou criança durante o parto, malformações ou anomalias de qualquer criança 

concebida por este método, salvo as hipóteses legais. 

15. Se o número de zigotos ou pré-embriões obtidos for maior que o transferido habitualmente 

(de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina, até 4, sendo 2 para mulheres 

com até 35 anos, 3 para mulheres entre 36 e 39 anos e 4 para mulheres de 40 anos ou mais): 

a) Autorizam e Consentem que os pré-embriões ou zigotos sejam congelados 

(criopreservados), de acordo com as condições do item “C” deste Termo. 

b) Não Autorizam e Não Consentem o congelamento. 
 

                              Especificar a opção por escrito:    
 
 

16. Havendo opção pelo congelamento, foram cientificados que isto acarretará em custo 

adicional para o congelamento e valor a ser determinado a cada descongelamento. Cientificados 

também que havendo embriões excedentes, estes embriões devem ser mantidos congelados 

por cinco anos, congelamento a ser custeados pelos pacientes, nos termos da Resolução 

2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina; 
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17. No caso de ajuste para a realização de três ciclos de tratamento pelos pacientes, não incidirá 

a cobrança do valor indicado para o congelamento, entre um ciclo e outro. 

18. Em qualquer caso de criopreservação de pré-embriões, por seis meses, haverá manutenção 

sem custo adicional. Após seis meses de criopreservação, será cobrada uma taxa semestral para 

permanência dos pré-embriões no Banco da CLÍNICA, com reajuste anual pelo IGPM (IPC) ou 

qualquer outro índice oficial que o substitua. 

19. Para os pré-embriões viáveis, não transferidos e não congelados (opção do item 15 “b”): 

a) Autorizam e Consentem que os pré-embriões sejam doados a outro(s) paciente para fins 

de procriação, de acordo com as declarações do item “E” 

b) Não Autorizam e Não Consentem com a doação de pré-embriões, optando pelo descarte 

após estudo científico. 

Para que não paire qualquer dúvida quanto a vontade acima manifestada, as partes deverão 

especificar por escrito acima a opção quando não autorizado o congelamento. 

 
 
 

E assinar abaixo. 
 
 
 

                             PACIENTE                                                                               PACIENTE 

 
C) DECLARAÇÕES DE ENTENDIMENTO, CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA e INFORMAÇÃO QUANTO 

AO CONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO 

 
As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo, declaram para todos os fins e efeitos 

de direito que, entendem e/ou estão cientes, concordam, e ainda, que foram informadas que: 

1. Havendo opção pelo congelamento em qualquer hipótese, foram esclarecidas verbalmente 

de seus riscos e sobre o método, cientes ainda que todos os custos referentes ao congelamento 

e/ou descongelamento devem ser quitados antes dos procedimentos, de acordo com o caso. 
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2. Após o descongelamento, estão cientes e foram informados que há probabilidade de lesões 

irreversíveis e só serão utilizados os pré-embriões que tiverem preservadas todas as 

capacidades. O descongelamento pode resultar em pré-embriões inadequados em 

aproximadamente 15% dos casos, número que pode variar de caso a caso, de acordo com as 

condições clínicas de cada paciente. 

Para o descongelamento, os pacientes firmarão termo específico. 

3. Não havendo interesse na manutenção do “Banco de Embriões”, os pré-embriões deverão 

ser: 

a) Retirados por nós, ou por qualquer dos pacientes. 

b) Doados a outro(s) paciente(s) a critério da CLÍNICA 

c) Doados para estudo ou pesquisa científica 
 
 
                              Declarar a decisão:    
 
 
 

                             PACIENTE                                                                              PACIENTE 

4. Na falta de pagamento de duas semestralidades da manutenção no “Banco de Pré- 

Embriões” da Clinica, os pacientes AUTORIZAM o cancelamento do acordo de congelamento, 

sem qualquer necessidade de outra notificação ou aviso, caso em que os pré-embriões deverão 

ser: 

a) Doados a outro(s) paciente(s) a critério da CLÍNICA 

b) Doados para estudo ou pesquisa científica 
 
 

Declarar a decisão:    
 
 
 

                             PACIENTE PACIENTE 

5. Na falta de pagamento de duas semestralidades da manutenção no “Banco de Pré- 

Embriões” da Clínica, caso haja cinco anos de congelamento, os pacientes AUTORIZAM o 
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cancelamento do acordo de congelamento, sem qualquer necessidade de outra notificação ou 

aviso, caso em que os pré-embriões deverão ser: 

a) Doados a outro(s) paciente(s) a critério da CLÍNICA 

b) Doados para estudo ou pesquisa científica 
 
 

Declarar a decisão:    
 
 
 

                             PACIENTE                                                                               PACIENTE 

6. Em caso de separação ou divórcio, ou dissolução de união estável ou sociedade de fato, o 

destino dos pré-embriões congelados será decidido pelo(a): 

a) Paciente (especificar)   

b) Paciente (especificar)   

c) CLÍNICA 

d) Descartados (após o decurso de cinco anos, com manutenção do pagamento do 

congelamento pelo(s) paciente(s)). 

 

Declarar a decisão:    
 
 

                             PACIENTE                                                                              PACIENTE 

7. Em caso de doença grave ou morte de um dos pacientes, o destino dos pré-embriões 

congelados será decidido pelo(a): 

a) Membro saudável ou sobrevivente 

b) CLÍNICA 
 

Declarar a decisão:   
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                              PACIENTE PACIENTE 

7.1. Considerando a previsão da Resolução 2.121/2015, os pacientes declaram expressamente 

que: 

a) Autorizam a utilização dos pré-embriões e procedimento após a morte. 

b) Não Autorizam a utilização dos pré-embriões e procedimento após a morte. 
 
 
                             Declarar a decisão   
 
 
 

                             PACIENTE PACIENTE 

8. Em caso de doença grave ou morte de ambos os pacientes, o destino dos pré-embriões 

congelados será decidido pelo(s): 

a) Herdeiros 

b) Terceiros (especificar, com identificação)    
 

c) CLÍNICA 

d) Descartados (após o decurso de cinco anos de criopreservação, a ser custeado pelo(s) 

paciente(s) ou herdeiro(s)). 

 
Declarar a decisão :    

 
 
 

                              PACIENTE PACIENTE 

 

8.1. Considerando a previsão da Resolução 2.121/2015, os pacientes declaram expressamente 

que: 

a) Autorizam a utilização dos pré-embriões e procedimento após a morte. 

b) Não Autorizam a utilização dos pré-embriões e procedimento após a morte. 
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                                Declarar a decisão   
 
 

                             PACIENTE PACIENTE 

8.2. Estão cientes que caso haja autorização para procedimentos post morten, a pessoa 

indicada no item 7 indicará quem poderá realizar o procedimento e assinará termos específicos. 

9. No caso de ter manifestado a opção/decisão de doação dos pré-embriões, tal doação dar- 

se-á de acordo com as condições declaradas na cláusula “D”. 

10. No caso de ter manifestado a opção/decisão de retirada dos pré-embriões, se não 

realizada até 30 (trinta) dias após o aviso da clínica ou ainda se houver abandono dos pré- 

embriões, tentado contato da CLÍNICA com os pacientes, sem êxito, por mudança de endereço 

sem comunicação, AUTORIZAM E DETERMINAM: 

a) Doação a outro(s) paciente(s) a critério da CLÍNICA 

b) Doados para estudo ou pesquisa científica 
 
 

Declarar a decisão:    
 
 
 

                              PACIENTE PACIENTE 

 
 

D) DECLARAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E CONSENTIMENTO PARA 

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL 

 
As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo declaram para todos os fins e efeitos 

de direito que entendem e/ou estão cientes, concordam, e ainda, que foram informadas que: 
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1. Os pré-embriões resultantes da fecundação ou ICSI serão submetidos a uma biópsia (retirada 

de uma ou mais células), no intuito de realizar o diagnóstico genético pré-implantacional. 

2. São dois tipos de diagnóstico possíveis: 

a) Para verificação de Aneuploidias, que permite detectar alterações dos cromossomos testados, 

realizado mediante tecnologia de FISH (hibridização in situ fluorescente), o qual pode analisar 

3(três), 5 (cinco) ou 9 (nove) cromossomos, array CGH (comparative genomic hybridization), NGS 

. 

b) Para verificação de doenças gênicas específicas, realizado mediante tecnologia denominada 

PCR, reação em cadeia da polimerase (método de amplificação do DNA-acido 

desoxirribonucléico) 

3. Os pacientes autorizam neste Termo, após explicação sobre os riscos, o diagnóstico genético 

pré-implantacional para: 

a) análise de três cromossomos (X,Y e 21); 

b) análise de cinco cromossomos (X,Y,13,18 e 21); 

c) análise de nove cromossomos (X,Y,13,14, 15, 16, 18, 21 e 22 ); 

d) detecção de doenças genéticas 

e) array CGH (comparative genomic hybridization) 

f) NGS 

4. Nos casos onde o número de pré-embriões obtidos for menor que 4 (quatro), ou se a divisão 

embrionária dos pré-embriões obtidos (número de células do pré-embrião) for menor que 6 

(seis), a biópsia poderá não ser realizada. 

5. Pode ocorrer diagnóstico de anormalidade cromossômica de todos os pré-embriões, não 

havendo, portanto, a transferência dos mesmos ao útero da paciente, com o consequente 

descarte dos pré-embriões inviáveis, consoante decisão do casal. 

6. Existe possibilidade técnica de 15% de falha no diagnóstico genético pré-implantacional, pelo 

que, na hipótese de transferência dos pré-embriões analisados, com sucesso na obtenção da 

gestação, comprometem-se a realizar a análise cromossômica e/ou bioquímica do feto 

(amniocentese ou biópsia de vilo corial). 

7. Foram informados verbalmente sobre as técnicas do diagnóstico genético pré- 

implantacional, bem como esclarecidos sobre os resultados nos centros de reprodução 
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nacionais e internacionais, dados da literatura cientifica que sugerem além das possíveis falhas, 

risco de 5% para “falso negativo”, ou seja, o pré-embrião analisado é diagnosticado como normal 

e na verdade não é, e de até 10% para “falso positivo”, quando o pré-embrião é diagnosticado 

como anormal e na verdade é normal. 

8. Os testes realizados não podem detectar todos os potenciais defeitos cromossômicos nem 

todas as potenciais doenças genéticas. 

9. Existem riscos para o desenvolvimento do embrião em razão da realização do diagnóstico. A 

biópsia realizada no terceiro dia de desenvolvimento do pré-embrião in vitro, pode causar a 

diminuição de chances de êxito de sua viabilidade. Declaramos expressamente que houve 

explicação sobre os riscos para que pudéssemos fazer a opção pelo diagnóstico. 

10. Há risco de falha na fixação das células em decorrência da ausência de núcleos ou sua 

ruptura durante o processo de diagnóstico, quando fica impossibilitada a análise do pré- 

embrião. 

11. A comunicação do resultado do diagnóstico poderá ser por escrito ou verbal. 

12. O diagnóstico genético não garante o bebê saudável e livre de doenças ou riscos, nem livre 

de anormalidades cromossômicas nos cromossomos testados ou nos outros não testados; 

13. A transferência dos pré-embriões biopsiados, após o diagnóstico, será feita de acordo com 

a decisão dos pacientes, independentemente do critério de normalidade. 

14. Para os pré-embriões submetidos a diagnóstico, cuja transferência não for autorizada, as 

partes autorizam e consentem pelo: 

a) descarte 

b) descarte após estudo científico. 
 
 

Declarar a decisão:    
 
 
 
 
 

                              PACIENTE PACIENTE 
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E) DOAÇÃO DE ÓVULOS E/ OU PRÉ-EMBRIÕES 

 

As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo declaram para todos os fins e efeitos 

de direito que entendem e/ou estão cientes, concordam, e ainda, que foram informadas que: 

1. Estão cientes que a doação voluntária de óvulos e ou pré-embriões, segundo prevê a 

Resolução CFM nº 2.121/2015 não tem caráter lucrativo ou comercial e é anônima. 

2. Se forem obtidos óvulos excedentes: 

a) Autorizam e consentem que os óvulos excedentes sejam doados a outro(s) paciente(s). 

b) Não autorizam e não consentem com a doação de óvulos. 
 
 

Declarar a decisão:    
 
 
 
 
 

                              PACIENTE PACIENTE 

3. Estão cientes e concordam que os pacientes doadores deverão ser submetidos a uma 

triagem clínica que compreende na coleta de uma amostra de sangue para testes sorológicos 

que deverão incluir: Hemograma completo, reação sorológica para Zika, Sífilis, antígeno 

Austrália (HbsAg), anti HbC Total, Anti HbC IgM, anti HCV, pesquisa de anti HIV 1 e 2, pesquisa 

de anti HTLV 1 e 2, urina I (1º jato) + Cultura, e ainda, a paciente (mulher) a exames de 

ultrassonografia transvaginal e outros exames que necessários, que poderão ser realizados em 

outras Instituições da área da saúde. 

Concordam que, caso seja detectada qualquer patologia acusada pelos resultados dos exames 

acima descritos, a presente doação será imediatamente cancelada. 

4. Os pacientes declaram não são portadores de nenhuma enfermidade conhecida e 

hereditária, não são usuários de drogas ilegais ou medicamentos não revelados ao médico aqui 

identificado. Têm conhecimento que, a omissão voluntária de informações à CLÍNICA 

concernentes ao uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e hereditárias, os sujeitará 

às sanções legais. 
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5. Estão cientes e concordam ser vedado o acesso à identidade do(s) casal(is) receptor(es) e 

da(s) criança(s) gerada(s) pelos procedimentos de reprodução humana assistida com utilização 

de óvulos e ou pré-embriões doados, da mesma forma que a identidade dos pacientes doadores 

não será revelada ao(s) casal(is) receptor(es), nem à criança. 

 
F) DECLARAÇÕES FINAIS 

 
As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo, declaram para todos os fins e 

efeitos de direito que: 

1. Este Termo foi lido em voz alta e explicado de forma clara e satisfatória pelo médico 

                              Responsável: Dr.  CRM nº  , ou  

 qualquer membro de sua equipe, e que entenderam todo o seu conteúdo, sem exceção, tendo 

sido também orientados verbalmente quanto aos benefícios, riscos, complicações potenciais e 

alternativas possíveis, sendo possível fazer perguntas que foram respondidas satisfatoriamente, 

inclusive, quanto aos benefícios e/ou riscos do procedimento. 

2. Os pacientes comprometem-se a informar os dados da gestação e do nascimento, 

especialmente o peso, a altura, as condições clínicas do nascimento (APGAR) e a presença de 

malformações. 

3. Os pacientes  (Autorizam / Não Autorizam) a 

utilização dos dados e resultados destes procedimentos em trabalhos científicos, de forma 

prospectiva ou retrospectiva sempre respeitando o anonimato, cientificados que os nomes dos 

pacientes participantes do programa não serão divulgados, a não ser com consentimento por 

escrito. Será mantido o anonimato em qualquer trabalho científico realizado. 

4. Em    consentimento    com   os    procedimentos    realizados nós, ______________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ E _________________________aceitamos 

e comcordamos que:     

a) A (s) criança (s) concebida (s) ou nascida (s) deste método é (são) reconhecidamente de nossa 

responsabilidade ampla, psíquica e legal; 

b) A (s) criança (s) concebida (s) ou nascida (s) deste método, será (ão) sempre reconhecida (s), 

em todos os aspectos, incluindo distribuição de propriedades e bens, com todos os direitos 

inerentes a esta situação. 
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Para que não paire nenhuma dúvida da aceitação da paternidade e maternidade da(s) 

criança(s) concebida(s) por este procedimento, decorrente da presente manifestação de 

vontade, firmamos o consentimento expressamente: 

 

                             PACIENTE PACIENTE 

 
F) CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO 

 

As partes identificadas no preâmbulo do presente Termo estão cientes e concordam que, 

qualquer dúvida ou controvérsia decorrente da interpretação, cumprimento ou execução do 

presente Termo será definitivamente dirimida no Foro Central de São Paulo, Comarca da 

Capital, o qual as partes elegem em detrimento de qualquer outro.  

E, por assim estarem justos e esclarecidos, lavram, datam e assinam, juntamente com duas 

testemunhas o presente TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA FERTILIZAÇÃO IN 

VITRO ou ICSI (INJEÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZÓIDE); TRANSFERÊNCIA DE 

PRÉ-EMBRIÕES SUBMETIDOS A DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL E 

CRIOPRESERVAÇÃO, obrigando-se fielmente a cumpri-la, em todos os seus termos. 

São Paulo,   /  /   

PACIENTE 
 

PACIENTE 
 

Embriofert – Clínica Médica Hospitalar Ltda 
 

(médico responsável pelo procedimento) 
 

Testemunhas 
 

                             Nome e RG 

 

Nome e RG 
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CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS 

 

Para o paciente: Você tem o direito, como paciente, de ser informado sobre suas 

condições médicas e indicações diagnósticas ou terapêuticas, clínicas ou cirúrgicas, podendo, 

desta forma, decidir se quer ou não submeter-se aos procedimentos com conhecimento dos 

riscos envolvidos. A nossa finalidade é simplesmente melhor informá-lo para que possamos ter 

o seu consentimento nos procedimentos necessários. 

Eu    voluntariamente 

requeremos Dr.  e sua equipe, como meu médico. 

Eu estou ciente que os procedimentos CIRÚRGICOS, diagnósticos ou terapêuticos, são 

planejados para mim e eu voluntariamente concedo a autorização para: 

  . 

Eu  (consinto/não consinto) o uso de sangue ou 

produtos dele derivados quando necessário. 

Eu sei que pelo fato de estar submetendo-me a este procedimento não implica em ter 

assegurada a minha cura. 

Assim como existem riscos e imprevistos em continuar na minha presente condição, 

também sei que existem riscos e imprevistos durante os tratamentos cirúrgicos, clínicos ou 

investigação diagnóstica. Eu gostaria de realizar assumindo todos os riscos do(s) seguintes 

procedimento(s):  . 

Eu sei que a anestesia envolve riscos adicionais, mas para que os procedimentos acima 

sejam realizados com maior conforto e sem dor, autorizo, também, o uso de anestesia cujo tipo 

ficará a critério da equipe médica. 

Eu certifico que li com atenção tudo o que está explicado aqui e que já fiz todas as perguntas 

necessárias para meu esclarecimento dando consentimento para a realização do que está 

proposto acima. 

 
 

  /  /      

Data Paciente 
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PROGRAMA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

Esposa - características próprias: 
Nome:  

Data de Nascimento  Religião  

Local de nascimento  Hobbies  

Peso  Escolaridade  

Altura  Profissão  

Tipo sanguíneo   

Características físicas – assinale com um “X” a característica mais apropriada 
 

Cabelos 
Cor Textura 

Preto  Liso  

Castanho escuro  Ondulado  

Castanho claro  Crespo  

Loiro escuro   
 
 

Loiro claro  

Ruivo  
 

 

  
 

 
Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) 

 
Histórico familiar da esposa 
 
Características físicas materna – assinale com um “X” a característica mais apropriada 

 

  
 
 

Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) 

Cor dos olhos 
Pretos  

Castanhos escuros  

Castanhos claros  

Verdes  

Azuis  

 

Cor de pele 
Negra  

Mulata  

Mulata clara  

Morena escura  

Morena clara  

Amarela  

Branca  

 

Grupo racial 
Negro  

Pardo  

Índio  

Amarelo  

Branco  

 

Observação: 

 Cabelos 
Cor Textura 

Preto  Liso  

Castanho escuro  Ondulado  

Castanho claro  Crespo  

Loiro escuro   
Loiro claro  

Ruivo  

Cor dos olhos 
Pretos  

Castanhos escuros  

Castanhos claros  

Verdes  

Azuis  

 

Grupo racial 
Negro  

Pardo  

Índio  

Amarelo  

Branco  

 

Origem familiar materna: 

Cor de pele 
Negra  

Mulata  

Mulata clara  

Morena escura  

Morena clara  

Amarela  

Branca  
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Características físicas paterna – assinale com um “X” a característica mais apropriada 
 
 Cabelos 

Cor Textura 
Preto  Liso  

Castanho escuro  Ondulado  

Castanho claro  Crespo  

Loiro escuro   
Loiro claro  

Ruivo  
 

 

  
 

 
 
Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) 

 
Coloque a idade atual ou idade e causa de morte de seus familiares 
 

 Idade Idade da Morte Causa da Morte 
Avô Materno:    

Avó Materna:    

Avô Paterno:    

Avó Paterna:    

Pai:    

Mãe:    

Irmãos:    

Irmãs:    

 
Assinale com um “X” se você ou algum de seus familiares apresenta alguma das 
enfermidades abaixo: 
 
 

 Própria Mãe Pai Irmãos Comentários 
Hipertensão Arterial      
Diabetes Juvenil      

Hemofilia      
Câncer Colo      

Câncer Mama      
Cegueira      

Surdez      
Doenças Cardíacas      

Retardo Mental      
Doenças Psiquiátricas      

Distrofia Muscular      
Doença de Huntington      

Anemia Falciforme      
Talassemia      

Psoríase      
Abortamento de Repetição      

Alzheimer      
Fenda Labial/Palatal      

Cor dos olhos 
Pretos  

Castanhos escuros  

Castanhos claros  

Verdes  

Azuis  

 

Cor de pele 
Negra  

Mulata  

Mulata clara  

Morena escura  

Morena clara  

Amarela  

Branca  

 

Grupo racial 
Negro  

Pardo  

Índio  

Amarelo  

Branco  

 

Origem familiar paterna: 
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 Fibrose Cística      
Rins Policísticos      

Espinha bífida      
Glaucoma      

 
 

 

Cônjuge - características próprias: 
 

Nome:  

Data de Nascimento  Religião  

Local de nascimento  Hobbies  

Peso  Escolaridade  

Altura  Profissão  

Tipo sanguíneo   

 
Características físicas – assinale com um “X” a característica mais apropriada 
 

Cabelos 
Cor Textura 

Preto  Liso  

Castanho escuro  Ondulado  

Castanho claro  Crespo  

Loiro escuro   
Loiro claro  

Ruivo  
 

 

  
 

 
 
Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) 

 
Histórico familiar do cônjuge 
 
Características físicas materna – assinale com um “X” a característica mais apropriada 
 
 Cabelos 

Cor Textura 
Preto  Liso  

Castanho escuro  Ondulado  

Castanho claro  Crespo  

Loiro escuro   
Loiro claro  

Ruivo  
 

Cor dos olhos 
Pretos  

Castanhos escuros  

Castanhos claros  

Verdes  

Azuis  

 

Cor de pele 
Negra  

Mulata  

Mulata clara  

Morena escura  

Morena clara  

Amarela  

Branca  

 

Grupo racial 
Negro  

Pardo  

Índio  

Amarelo  

Branco  

 

Observação: 
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Características físicas paterna – assinale com um “X” a característica mais apropriada 
 
 Cabelos 

Cor Textura 
Preto  Liso  

Castanho escuro  Ondulado  

Castanho claro  Crespo  

Loiro escuro   
 Loiro claro  

Ruivo  
 

 

  
 

 
 
Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br) 
 
Coloque a idade atual ou idade e causa de morte de seus familiares: 
 

 Idade Idade da Morte Causa da Morte 
Avô Materno:    

Avó Materna:    

Avô Paterno:    

Avó Paterna:    

Pai:    

Mãe:    

Irmãos:    

Irmãs:    

 
Assinale com um “X” se você ou algum de seus familiares apresenta alguma das enfermidades 
abaixo: 
 

 Própria Mãe Pai Irmãos Comentários 
Hipertensão Arterial      

Diabetes Juvenil      
Hemofilia      

Câncer Colo      
Câncer Mama      

Cegueira      
Surdez      

Doenças Cardíacas      
Retardo Mental      

Doenças Psiquiátricas      

Cor dos olhos 
Pretos  

Castanhos escuros  

Castanhos claros  

Verdes  

Azuis  

 

Cor de pele 
Negra  

Mulata  

Mulata clara  

Morena escura  

Morena clara  

Amarela  

Branca  

 

Grupo racial 
Negro  

Pardo  

Índio  

Amarelo  

Branco  

 

Origem familiar materna: 

Cor dos olhos 
Pretos  

Castanhos escuros  

Castanhos claros  

Verdes  

Azuis  

 

Cor de pele 
Negra  

Mulata  

Mulata clara  

Morena escura  

Morena clara  

Amarela  

Branca  

 

Grupo racial 
Negro  

Pardo  

Índio  

Amarelo  

Branco  

 

Origem familiar paterna: 
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 Distrofia Muscular      

Doença de Huntington      
Anemia Falciforme      

Talassemia      
Psoríase      

Abortamento de Repetição      
Alzheimer      

Fenda Labial/Palatal      
Fibrose Cística      

Rins Policísticos      
Espinha bífida      

Glaucoma      
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