
BIOÉTICABIOÉTICA  

BREVE VISÃO HISTÓRICABREVE VISÃO HISTÓRICA 



CENÁRIO:CENÁRIO: 

• Técnico-científico 

• Sócio-político 



TÉCNICO-CIENTÍFICO:TÉCNICO-CIENTÍFICO: 

• Revolução terapêutica (1937)

• Fissão nuclear (1945) 

• Descoberta do DNA (1953) 

• Nanotecnologia (Séc. XXI)



SÓCIO-POLÍTICO:SÓCIO-POLÍTICO: 

• A segunda guerra mundial.

• Julgamento de Nuremberg.

• Movimentos de direitos humanos.



SÓCIO-POLÍTICO:SÓCIO-POLÍTICO:

• Contestação da guerra do Vietnam.

• Movimentos pela igualdade racial e 
de gêneros.



CONSEQUÊNCIASCONSEQUÊNCIAS 

• Código de Nuremberg   (1947)

• Declaração de Helsinki (1954) 

• Resolução CNS 196/96 

• Resolução CNS 466/12



Henry  K. Beecher:Henry  K. Beecher: 

• “Ethics and Clinical Research”. 

New England Journal of 
Medicine, 

        June, 16 p.1354-1360,1966. 



Henry  K. Beecher:Henry  K. Beecher: 

• “Quem deu ao pesquisador o 
direito divino de escolher 
mártires?” 



Van Rensselaer PotterVan Rensselaer Potter 

• Universidade de Wisconsin, 
Madison.

• “Bioethics: the science of 
survival”, Perspectives in Biology 
and Medicine, 1970, 14, pp 127-153. 



Van Rensselaer PotterVan Rensselaer Potter

• “ Bioethics- bridge to the future”, 
Englewood Cliffs, New York, 1971. 



Andre HellegerAndre Helleger 

• Fundação do “Joseph and Rose 
Kennedy Institute for the study of 
human reproductions and 
Bioethics” – Jul 1971 



Van Rensselaer Potter 

• “ Necessitamos de biólogos que nos digam o 
que podemos e   devemos fazer para 
sobreviver e o que não devemos fazer se 
esperamos manter e melhorar a qualidade de 
vida no futuro.  O destino do mundo depende 
da interação, preservação e extensão do 
conhecimento  que um reduzido número de 
homens possui e que, somente agora 
começam a se dar conta do poder 
desproporcionado que possuem...” 



Van Rensselaer PotterVan Rensselaer Potter

• “ Eu proponho o termo bioética 
como forma de enfatizar os dois 
componentes mais importantes 
para se atingir uma nova 
sabedoria, que é tão 
desesperadamente necessária: 
conhecimento biológico e valores 
humanos.” 



Bioética:Bioética: 

• O que posso fazerO que posso fazer      Poder técnico Poder técnico 
     científico     científico  

XX    X   X

• O que devo fazerO que devo fazer                                    ÉticaÉtica  



Van Rensselaer PotterVan Rensselaer Potter

Bioética como nova ciência ética que 
combina humildade, responsabilidade,   
competência interdisciplinar e intercultural 
potencializadora do senso  de humanidade. 

________
IV Congresso Mundial de Bioética, Tóquio, 1998. 



Interdisciplinaridade:Interdisciplinaridade: 

•Advocacia            6             Fisioterapia          1
•Psicologia            4             Fonoaudiologia    1
•Empresário          1             Economia              1
•Professor             6             Pedagogia             2
•Enfermagem       8             Engenharia            1
•Padre                   2             Odontologia          2
•Medicina              2
• Total                   37 
_____
1ª Turma do Programa de Mestrado em Bioética da Universidade do Vale do 
Sapucaí – Pouso Alegre – MG, 2004



BioéticaBioética  

• “Cultivar as ciências e não amar os 
homens é como acender uma 
tocha e fechar os olhos...”

                                Provérbio Chinês



“É essencial convencermo-nos da prioridade da ética 
sobre a técnica, do primado da pessoa sobre as 
coisas, da superioridade do espírito sobre a matéria. 
A causa do homem só será servida se o 
conhecimento estiver unido a consciência. Os 
homens da ciência só ajudarão realmente a 
humanidade se conservarem o sentido da 
transcendência do homem sobre o mundo e Deus 
sobre o homem.” 

João Paulo II
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