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o DeSenvolvImento Da bIoétIca na cIêncIa

cIlIana antero guImarãeS Da SIlva olIveIra

Com base no artigo de Aline Albuquerque S. de et al “Perspectiva  epistemológica da bioética brasileira 

a partir da teoria de Thomas Kuhn”, pretendemos desenvolver um estudo para melhor compreensão da 

bioética  brasileira da partir a teoria de Kuhn.

reSumo

IntroDução

Na década de 1970 surge no Estados Unidos 
da América do Norte a bioética,  como campo 
do saber. No Brasil, seu estudo inicia na dé-
cada de 1980. Na  década de 1990, começam 
acontecer estudos da bioética brasileira  con-
textualizada e voltada para a elaboração de 
aportes teóricos que  considerem a realidade 
dos países latino-americanos. Alcança impor-
tante  patamar no debate mundial ao sediar o 
6º Congresso Brasileiro de Bioética da Inter-
nacional Association of Bioethics.

Podemos destacar dois eixos principais para a 
consolidação desse saber no Brasil:

Construção e aprimoramento de teorias éticas 
fundamentais no contexto brasileiro;

Discussão e elaboração de estatutos epis-
temológico, questionamento ontológico da 

bioética e sua caracterização como campo de 
conhecimento.

Para conhecer estes dois eixos escolhemos 
seis diferentes escolas da bioética brasileira: 
bioética da reflexão autônoma ou autonomis-
ta; bioética da intervenção; bioética da prote-
ção; bioética crítica de inspiração feminista; 
bioética feminista e anti-racista.

Neste sentido, as escolas aqui apresentadas 
prefiguram a existência de uma comunidade 
científica na bioética brasileira, pois seus for-
muladores e seus adeptos encontram-se uni-
dos pelo estudo em comum, com a absorção 
de uma literatura similar e desenvolvem uma 
comunicação frequente no interior dos grupos 
em que estão inseridos. Seguindo os passos 
de Kuhn, a fim de identificar a maturidade 
epistemológica da bioética, parte-se para a 
busca dos elementos teóricos mínimos que 
promovam uma relativa unanimidade entre os 
bioeticistas brasileiros.
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eScola De bIoétIca Da reflexão autônoma ou 
bIoétIca autonomISta

O enfoque dado por Marcos Sacre à autono-
mia parte de noções psicanalistas, contra-
pondo moral (atrelado ao superego) à ética 
(vinculado ao ego). Ressaltando a acepção do 
sujeito como núcleo de sua teoria, assenta Se-
gre, que o principio fundamental da ética é o 
respeito ao ser humano, entendido como ser 
autônomo e apto a atuar socialmente. A ética 
da reflexão autônoma permite a crítica, uma 
vez que nenhum corpo normativo é aceito sem 
a avaliação do ego; por outro lado, a moral é 
recepcionada, a partir da introjeção de nor-
mas decorrentes do medo do castigo ou do 
anseio pelo reconhecimento.

eScola Da bIoétIca De Intervenção

A bioética de intervenção se revela como uma 
perspectiva teórica ainda em construção, mas 
com estrutura alicerçada sobre premissas cla-
ras. Defende que a bioética deve ser pautada 
sob a égide da liberdade, sem  contudo, apartar-
se de algumas finalidades básicas, tais como: a 
tutela dos  excluídos, a afirmação do papel do 
Estado e o respeito aos direitos humanos.

Essas são as alternativas apresentadas para se 
combaterem as injustiças sociais. Sob o viés da 
bioética de intervenção, ao Estado, atribui-se 
o papel  irrenunciável de intervir diretamente 
em benefícios dos mais vulneráveis. 

eScola Da bIoétIca Da Proteção

A bioética da proteção é construção dos bio-
eticistas: Fermin Roland Schramm e Miguel 
Kottow.
O princípio da proteção se fundamenta no papel 
mais elementar do Estado, que o de proteger a 
integridade física e patrimonial de todos os indi-
víduos que se encontram em seu território.
A bioética da proteção é percebida em dilemas 
éticos de diferentes naturezas, a despeito de ter 
se originado sob a ótica da responsabilidade pú-
blica. Nas relações entre indivíduos, pode vir a 
desempenhar a tarefa fundamental de reequili-
brar relações originalmente desmedidas.

eS c o l a S D a b I o é t I c a  D a te o l o g I a  D a 
l I b e r t a ç ã o

A partir das reflexões de Márcio Fari dos Ajos, 
a bioética brasileira recebeu muitas influên-
cias da denominada Teologia da Libertação. 
De forma muito sucinta, essa corrente teoló-
gica vê a presença de Deus, Pai / Mãe, como 
o grande criador do mundo. Os seres humanos 
são vistos como cocriadores do mundo e res-
ponsáveis pela condução de si mesmos à vida 
plena e suas potencialidades são dons a serem 
desenvolvidos ao longo da existência.

Dessa forma, a interface da bioética com a te-
ologia tem como objetivo essencial realizar o 
diálogo entre ciência e religião.

eScola Da bIoétIca Da InSPIração femInISta

A bioética de inspiração feminista surgiu 
como uma resposta a certas questões éticas 
que dizem respeito principalmente à saúde e 
ao papel da mulher na sociedade. Para expli-
car a proposta da bioética feminista, destacam 
que esta não deve ser confundida com um dis-
curso “sexista”. Esse rótulo é visto como uma 
forma de mascarar e perpetuar os padrões de 
desigualdade e opressão existentes.

eScola Da bIoétIca femInISta e antI-racISta

O atributo de anti-racista é decorrente da 
crescente tomada de consciência de toda a so-
ciedade, com relação à necessidade de um po-
sicionamento nesse sentido, assim, de ações 
concretas visando a acabar com a perniciosa 
discriminação racial no país. As análises par-
tem de polêmicas em que mulheres e negros 
são representantes de grupos, em visível des-
vantagens no acesso aos bens da vida, portan-
to, muitas vezes, se encontram em condições 
de venerabilidade.

As seis tendências, destacam-se como pontos 
consensuais: a postura crítica contra a adoção 
automática de aportes teóricos, advindos dos 
países centrais e a preocupação em formular 
teorias que complementam aspectos da reali-
dade brasileira.

A construção epistemológica da bioética bra-
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sileira perpassa pela análise  desses pontos 
consensuais, como o escopo principal de ofe-
recer-se no cenário internacional.

conSIDeraçõeS fInaIS

A bioética, enquanto campo do saber, apre-
senta-se de forma pluralista, acolhendo em 
seu corpo diferentes teorias éticas. Da mesma 
forma, as diversas correntes de pensamentos 
devem procurar contextualizar sua aplicação 
de acordo com a realidade observada.

A bioética brasileira, ao se posicionar critica-
mente em relação à teoria praticamente hege-
mônica, até então, de Beachamp e Childress e, 
ao absorver o pluralismo moral contemporâneo, 
não deve rechaçar a presença de consensos 
compartilhados e, principalmente, de elemen-
tos paradigmáticos que servem de ponto de 
partida para qualquer discussão ética. Ao con-
trário, a proteção dos veneráveis/frágeis/ex-
cluídos/suscetíveis,a observância dos direitos 
humanos, compreendidos como limites éticos 
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incontestáveis, a necessidade de participação 
de entes reguladores de condutas, estatais ou 
supraestatais, capazes de criar imposições a in-
divíduos, grupos ou comunidades, são paradig-
mas da bioética brasileira, comunitariamente 
aceitos, necessários para a solução de conflitos 
éticos, que não devem ser menosprezados sob 
as argumentações em torno da contextualiza-
ção/relativização/pluralismo.

171-173.



176 1º Congresso Integrado do ConheCImento: VIda, soCIedade e Futuro

a avalIação Do Projeto De PeSquISa em comItê De étIca

cláuDIa lySIa De olIveIra araújo

marIa oDete PereIra

A Resolução CNS n.º 196/96 considera pesquisa em seres humanos as que são realizadas em qual-

quer área do conhecimento e que, envolvam indivíduos ou coletividades, em sua totalidade ou par-

tes. Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos implique em risco.  O Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um dos documentos mais importantes e deve proporcionar 

o entendimento completo do projeto e de suas implicações para os sujeitos da pesquisa. Definir um 

grupo de sujeitos, apropriado para um projeto de pesquisa, envolve uma variedade de fatores, que 

incluem: vulnerabilidade, competência para decidir a participação, necessidades do desenho cientí-

fico, susceptibilidade aos riscos, possibilidades de benefícios, praticidade e considerações relacio-

nadas à justiça. Um projeto de pesquisa com falhas metodológicas graves encerra necessariamente 

falha do ponto de vista ético.

reSumo

IntroDução 
A Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 
196/96, item II.2, considera pesquisa em seres 
humanos as que são realizadas em qualquer área 
do conhecimento e que, de modo direto ou indi-
reto, envolvam indivíduos ou coletividades, em 
sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de 
informações e materiais. São consideradas pes-
quisas envolvendo seres humanos as entrevistas, 
aplicações de questionários, utilização de dados 
e revisões de prontuários. 

Sempre que houver dúvida, recomenda-se a 
apresentação do protocolo ao Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP, que tomará a decisão sobre a 
atuação específica.

A submissão do protocolo a um CEP independe 
do nível da pesquisa, se um trabalho de conclu-
são de curso; iniciação científica; mestrado ou 

doutorado; seja de interesse acadêmico ou ope-
racional. Enfim, desde que se enquadre na defini-
ção de “pesquisa envolvendo seres humanos”.

avalIação De rIScoS e benefícIoS

Deve-se realizar uma avaliação prévia de riscos 
e benefícios que podem estar implicados na pes-
quisa a ser desenvolvida, como se segue:

Identificar os riscos associados à pes-1. 
quisa e diferenciá-los dos que os sujeitos 
estariam expostos pelos procedimentos 
assistenciais; 

Verificar se foram tomadas as medidas 2. 
necessárias para minimizar os riscos 
previsíveis (considerando as dimensões 
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física, psíquica, moral, intelectual, social, 
cultural ou espiritual, conforme item II.8, 
da Res. CNS n.º 196/96);

Identificar os prováveis benefícios que po-3. 
dem advir da pesquisa.

Verificar se os riscos estão numa propor-4. 
ção razoável em relação aos benefícios 
para os sujeitos da pesquisa;

Assegurar que os potenciais sujeitos rece-5. 
berão uma adequada e acurada descrição 
e informação de riscos, desconfortos ou 
benefícios que podem ser antecipados;

Determinar intervalos de relatórios perió-6. 
dicos a serem apresentados pelo pesqui-
sador e, quando for o caso, que os pesqui-
sadores coloquem à disposição do CEP os 
dados necessários para acompanhamento 
do projeto.

termo De conSentImento lIvre e eSclarecIDo 
(tcle)

Muitas vezes, os relatores iniciam a análise do 
protocolo de pesquisa pelo TCLE, por ser um dos 
documentos mais importantes e por que deve 
proporcionar o entendimento completo do pro-
jeto e de suas implicações para os sujeitos da 
pesquisa. 

Se o relator apresentar dúvidas é por que certa-
mente o TCLE não foi bem redigido pelo pesquisa-
dor. Existem alguns pontos fundamentais a serem 
observados na sua construção: deve ser redigido 
em linguagem acessível e deve contemplar todos 
os requisitos da Res. CNS n.º196/96, IV, IV.1 e 
IV.2, incluindo o endereço e telefone do pesqui-
sador para contato, se houver necessidade. 

É necessário ainda, verificar se está prevista a as-
sinatura ou impressão dactiloscópica por todos 
e cada um dos sujeitos da pesquisa ou seu re-
presentante legal e pelo pesquisador; se o Ter-
mo de Consentimento será elaborado em duas 
vias, ficando uma com o sujeito da pesquisa e 
outra nos arquivos do pesquisador,  no caso em 
que haja qualquer restrição à liberdade ou ao 
esclarecimento necessário para o adequado 
consentimento. 

Quando os participantes de pesquisas realizadas 
em creches, escolas e etc., são menores de idade, 
cabe aos representantes legais dos sujeitos (fa-
miliar ou tutor) ter conhecimento e assinar o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido. Con-
tudo, o consentimento do próprio sujeito deve 
ser obtido, mesmo em situação de limitação de 
competência para decisões autônomas. Os res-
ponsáveis pelas instituições (escolas, creches, 
etc.) não têm autoridade para dar ou assinar os 
TCLE, mas devem assinar o documento de auto-
rização de contato com os sujeitos, assumindo as 
responsabilidades.

crItérIoS De IncluSão e excluSão De SujeItoS

Na elaboração de um projeto de pesquisa deve-
se definir um grupo de sujeitos apropriado, no 
que tange a uma variedade de fatores que in-
cluem: vulnerabilidade; competência para decidir 
a participação; necessidades do desenho científi-
co; susceptibilidade aos riscos; possibilidades de 
benefícios; praticidade e considerações relacio-
nadas às questões de justiça.

O protocolo de pesquisa deve descrever as carac-
terísticas da população a estudar incluindo: ta-
manho da amostra; faixa etária dos sujeitos; gê-
nero; grupo étnico; estado geral de saúde; grupos 
sociais, além de expor as razões para utilização 
de grupos vulneráveis. Deve, também, quando for 
o caso, descrever os planos de recrutamento de 
indivíduos e os procedimentos a serem seguidos.

Os CEPs devem analisar se na seleção dos sujei-
tos são respeitadas a equidade e a justa distribui-
ção de ônus e benefícios.

Aspectos a serem considerados nos critérios de 
inclusão e exclusão:

Os riscos ou os desconfortos resultantes 1. 
da participação na pesquisa recaem sobre 
os sujeitos que provavelmente terão os 
maiores benefícios com a pesquisa?

O recrutamento de sujeitos evitou colocar 2. 
uma porção desproporcional de riscos ou 
desconfortos da pesquisa num grupo de 
sujeitos em particular?
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Existe algum grupo populacional que po-3. 
deria ser mais suscetível aos riscos apre-
sentados pelo estudo e que então poderia 
ser excluído do projeto? Os procedimen-
tos para identificar tal grupo são adequa-
dos?

Os benefícios previstos para os sujeitos 4. 
são distribuídos com imparcialidade? 
Existe outro grupo de potenciais sujeitos 
que necessita mais desses benefícios?

Existe a inclusão de grupos de sujeitos 5. 
vulneráveis e por que se justifica sua in-
clusão? Existe a possibilidade de conduzir 
a pesquisa com algum grupo menos vul-
nerável? Que tipo de custos ou inconveni-
ências tal atitude traria?

A seleção afastou os sujeitos considera-6. 
dos vulneráveis, como crianças, gestan-
tes, pessoas com autonomia reduzida, 
pessoas pobres ou com pouca escolarida-
de, pacientes muito doentes, de modo que 
estes perderiam a oportunidade de parti-
cipar de pesquisas e usufruir os benefícios 
delas advindos?

E os sujeitos são suscetíveis a pressões 7. 
(situações de dependência como recruta-
mento de funcionários, alunos, militares, 
etc.). Existem mecanismos para minimi-
zar as pressões ou reduzir seu impacto?

aSPectoS metoDológIcoS

Um projeto de pesquisa com falhas metodoló-
gicas graves encerra, necessariamente, falha do 
ponto de vista ético.

O projeto de pesquisa deverá ser elaborado na 

língua materna (português), para que seja possí-
vel aos relatores fazer a análise ética e verificar a 
adequação metodológica. É importante ressaltar 
que, embora as adequações não sejam realizadas 
pelo CEP, mas, sim, sua avaliação.

concluSão

A atividade do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
multi e interdisciplinar, identificando conflitos de 
valores, refletindo criticamente sobre os dilemas, 
analisando a eticidade da pesquisa, tendo como 
funcionamento básico a proteção da dignidade 
do ser humano, é uma tarefa das mais relevantes 
e, não raramente, “angustiante”. Trata-se porém 
de uma “angústia”  motivada pela capacidade de 
cada um se rever, analisar valores e estabelecer 
opções. 

O CEP é um colegiado interdisciplinar e indepen-
dente, com “múnus público”, que deve existir nas 
instituições que realizam pesquisas envolvendo 
seres humanos no Brasil, criado para defender os 
interesses dos sujeitos da pesquisa em sua inte-
gridade e dignidade e para contribuir no desen-
volvimento da pesquisa dentro dos padrões éti-
cos (Normas e Diretrizes da Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos – Res. CNS n.º196/96)
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